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கவிஞர் கரைலச்பெ=ல்வி 

புலியூர்க்ரேகசிகன், கவிரைத

சிந்ரைத இனிப்�வரே!! அன்புச் சின்னரேம! 

சீதனரேம! 

எந்தன் வொழ்வினிக்க எம்வீட்டில் வந்துதித்த 

தங்கரேம தமிழ்மகரே!! தளிரே� நீ தூங்கிடடி!

பெ=ல்லரேம!  பெ=ங்கரும்ரே�! சிந்தொமணியமுரேத! 

சின்னவிழி மூடி பெ=ல்வரேம  கண்ணுறங்கு! 

தூளியிரேல உன்ரைன இட்டு



தூங்கொமல் �ொடுகிரேறன்..

தூங்கடி என் கிளிரேய! தூங்கி விழித்திடடி!  

சின்ன விழிமூடி என் பெ=ம்�வ!ம் தூங்கிடடி!



கவி பெ=ங்குட்டுவன், 

கவிரைத

அக�த்ரைத முதலொகக் பெகொண்ரேட துவங்கி

ஔகொ�த்ரைத இறுதியொகப் பெ�ற்ரேற முடியும்

அன்ரைனத் தமிரைழத் தொய்பெமொழியொகக் 

பெகொண்ரேட

எண்ரை#யும் எழுத்ரைதயும் கண்பெ#னத் 

தகுபெமன 



வண்#த் தமிழில் பெ=ொன்ன வள்ளுவன்

ஆதிரையயும் அந்தத்ரைதயும் அறுதியிட்டுச் 

பெ=ொன்னரே�ொது

முழுமுதற் கடவு!ொக இரைறவரைன என்றும்

முன்னிருத்திரேய முகமன் பெ=ொன்னொன் குறளிரேல

அகமது பெதளியவும் பெ=கமது மிளி�வும்

முகமது பெ�ொலிவு பெ�ற்றிடல் ரேவண்டும்

கொக்கும் கடவுள் கருரை# கொட்டினொல்

ரேநொக்கும் திரை=பெயலொம்  பெவற்றிப் �டிக்கட்ரேட

வொழ்க்ரைகயின் துவக்கம் வ=ந்தமொக ரேவண்டின்

பெ=ொல்லும் பெ=யலும் என்றும் பிறரை�

பெவல்லும் வரைகயில் அரைமதல் ரேவண்டும்

எண்#மும் எழுத்தும் பெ=ொல்லும் பெ=ய்தி

அன்னத்தின் வண்#மொய் ஒளி� ரேவண்டும்



உள்!த்துக் கருத்துக்கள் எல்லொம் என்றும்

உயரிய ரேநொக்கம் நி�ம்பியதொக ரேவண்டும்

வள்ளுவன் வொக்கு பெவன்றிட ரேவண்டும்....



ஆற்றல் மறவன், கவிரைத

உ#ர்வொய் உ#ர்வொய் உ#�ொ மனிதொ

த!ரும் வயதிலும் நிரைறவொய் இருப்�ொய்

புரியொ உலகில் புதுரைம நீரேய

புரியும் வயதிலும் குழப்�மும் நீரேய

பெதளிரைவ உ#ர்ந்தொல்

வலிரைய தவிர்ப்�ொய் 

வலிரைய உ#ர்ந்தொல் வலிரைம பெ�றுவொய்

இருக்கும் உலகம் நிரைலயற்று ரே�ொகும் 

கொணும் உலகம் பெதளிவற்று சுழலும் 



உன்ரைன நீ உ#ர்ந்தொல் பெதளிவு பிறக்கும் 

பெ�ொங்கும் இன்�ம் உன்னுள் சு�க்கும்!





கவிஞர் புகொரி, கவிரைத

பெ=ல்வழி பெ=வியில் பெ=ொல்லின்றி 

கிசுசிசுத்தரைத

இரு�த்திநொலு மணி ரேந�த்தில்

இருநூற்றி நொற்�து விரேனொதங்கள்

எரைதயும்

தப்�ொமல் பெ=ய்யும் நொரேனதொன்

தம்பிக்குத் த�ொல் எழுதி

தொசில்தொருக்கு அனுப்பிரைவத்ரேதன்

அலுவலகத்தில் சுறுசுறுப்�ொய்



ஏரேதரேதொ பெ=ய்ரேதன்

அது எதுவுரேம என் நிறுவனத்திற்குத்

ரேதரைவரேய இல்ரைல

கணினியின் =ொ!�ங்களில்

கொட்டுப் பூரைனகள் �ல

�துங்கிக் கிடப்�துரே�ொல்

என் வி�ல்களுக்குள் சிக்கொமல்

மின்பெனலி

துள்ளிக்பெகொண்ரேட இருந்தது

நலமொ என்று ரேகட்டு

என் மின்னஞ்=ல் பெ�ட்டிவிழுந்த

அத்தரைன நட்பு மடல்கரை!யும்

கன்னொபின்னொபெவன்று ரைவதுரைவத்து

�தில் பெ�ொத்தொரைன அழுத்திரைவத்ரேதன்



மதிய உ#விற்கு 'Xொட் டொக்' வொங்கி

இ�ண்டொவது கடியொக

என் கட்ரைட வி�ரைலக்

கடித்து முடித்ரேதன்

கூடரேவ ’Xொட் டொக்’ என்றொல்

சுடுநொய் என்று

தூய தமிழில்

பெமொழிபெ�யர்த்து மகிழ்ந்ரேதன்

ஐந்தொவது த!த்தில் ஏறரேவண்டிய

ரேகொ-ட்�ொன்சிட் �யிலுக்கொக

மூன்றொவது த!தில்

மூன்று மணி ரேந�மொய்

நின்றுபெகொண்டிருந்ரேதன்

கவிரைத நூல் ஒன்ரைறப் பிரித்து



முதல் வரிரைய மட்டும்

முந்நூறுத�ம் வொசித்ரேதன்

என் சீறுந்தில் அமர்ந்து

(அதொங்க ’என் கொரில் அமர்ந்து’)

=ொவியிடொமரேலரேய உந்து விரை=ரைய

(உந்துவிரை= புரிந்திருக்குரேம)

அழுத்திக்பெகொண்டிருந்ரேதன்

என் பெ�யரை�

யொரே�ொ கூவிக் கூவி அரைழக்க

பெ=த்துப் ரே�ொன எவரைனரேயொ

அரைழக்கிறொர்கரே! என்று

விடுவிடுபெவன்று வீடுவந்து ரே=ர்ந்ரேதன்

அன்ரே�

இதுரே�ொல் என்னொல்



இனிபெயொருநொரை!

ரைககொல்களில்

=ங்கிலி பூட்டிக்பெகொள்!ொமல்

கடத்த முடியொது

பெ=ல்வழி

நீ என் பெ=வியில்

பெ=ொல்லின்றி கிசுகிசுத்தரைதச்

=த்தமொய் நீரேய பெ=ொல்லிவிடு

நம் =த்தியத் தமிழொல்

அன்புடன் புகொரி 
10.10.2021

என் தகப்�னும் தொயும்

இரைறவன் 

என் தகப்�ன்



அந்த இரைறவரேன 

என் �ல்லொயி�ம் தொய்

தமிழ் 

என் கொதலி

அந்தத் தமிரேழ 

என் ஆயி�ம் ரேதொழியர்

கவிரைத 

என் பிள்ரை!

எனக்குப் 

�லரேகொடிப் பிள்ரை!கள்

ஓயொமல் =ொயொமல் 

உல�ொமல் பெநொடிப் பெ�ொழுதும்

பெ�ற்பெறடுத்துக்பெகொண்ரேட இருக்கிரேறன் 

என் பிள்ரை!கரை!



என் 

ஆயி�த்ரேதொறொம் வயதிலும்

�ருவம் வதங்கொமல்

பெ�ற்பெறடுப்ரே�ன் நொன்

�ழுதில்லொப் 

�சுந்தளிப் பிள்ரை!கரை!

க=பெடன்று 

உள்ரே!தும் இல்லொதவன்

எக் கவரைலயும் 

நிரைலயொகக் பெகொள்!ொதவன் 

புதுப்பிஞ்சு மழரைலகளின்

கன்னத் ரேதொப்புகளில்

முத்தக் கொட்டொறொய்ப் 

�ொய்�வன்



என்பெறன்றும் 

�ொ=த் தொகம் தணியொமல் 

தவிப்�வன்

இயற்ரைக 

இரைழகளில்  

இயல்�ொய்க் கலந்தவன் 

என்றும் 

இறந்ரேத ரே�ொகொத

பெநஞ்சினன்

புன்னரைகப் பூக்கள் 

என் ரே��ப்பிள்ரை!கள்

நொளும் என்

உயிருக்குள் உயிர் ஏற்றும்  

பெதன்னம் பிள்ரை!கள்



ஆம்...

இரைறவன் 

என் தகப்�ன்

அந்த இரைறவரேன 

என் �ல்லொயி�ம் தொய்

நொன் 

ரேகட்கும் எரைதயும் 

அவன் 

மறுப்�தில்ரைல

எப்�டி மறுப்�ொன் 

அவன் என் 

பெ=ொந்தத் தந்ரைதயல்லவொ

நொளும் பெ�ொழுதும் 

கருரை#ப் �ொல் சு�க்கும் 



தன் �லரேகொடி முரைலகரை!

எனக்கொக ஏந்தும்

�ந்தத் தொயும் 

அவரேன அல்லவொ

அன்புடன் புகொரி
25.10.2021

ஒரு குறள் அதில் என் கு�ல்

எப்பெ�ொருள் யொர்யொர்வொய்க் ரேகட்பினும் 

அப்பெ�ொருள்

பெமய்ப்பெ�ொருள் கொண்� தறிவு

குறள் என்றொரேல அது நம் வொழ்ரைவ 

சிறப்�ொக வடிவரைமத்துத் தரும் 

அறிவின்  கு�லொகத்தொன் இருக்கும்

வள்ளுவர் இக்குறளில் 



ஒரு கருத்ரைதச் பெ=ொல்கிறொர்

ஆனொல் அக்கருத்ரைத 

வள்ளுவன் பெ=ொல்கிரேறன் என்�தற்கொக

அப்�டிரேய ஏற்றுவிடொரேத என்றும் பெ=ொல்கிறொர்

அறிவு வொனமொன நீங்கள் பெ=ொன்னொல் கூட

அப்�டிரேய ஏற்கக் கூடொபெதன்றொல்

என்னதொன் பெ=ய்ய ரேவண்டும் என்று 

குழம்புகிறது மனது

ஆய்ந்து அலசி அதன் உண்ரைமத் தன்ரைமரைய 

அறிவதுரேத அறிவுரைடரைம மற்றரைவ மரைடரைம 

என்று 

வி!க்கம் தருகிறொர் வள்ளுவர் 

குழம்பிய மனரைத திடப்�டுத்துகிறொர்

ஆம்



எவர் எரைதச் பெ=ொன்னொலும் 

அரைத அப்�டிரேய நம்பிவிடொமல்

உண்ரைம எது என்�ரைத 

ஆ�ொய்ந்து அறிவது மட்டுரேம 

அறிவுரைடரைம

மிக பெநருங்கிய நண்�ர்கள் 

ஏரேதொ ஒன்ரைறச் பெ=ொல்லலொம்

தொய் தந்ரைத மரைனவி மக்கள் என்று

மிக பெநருங்கிய உறவுகள் 

எரைதரேயொ பெ=ொல்லலொம்

நம் எதிரிகூட 

ஏரேதொ ஒன்ரைறச் பெ=ொல்லலொம் 

ஒரு கவிரைத ஒரு கட்டுரை� ஒரு கரைத

ஏரேதொ பெ=ொல்லலொம்



இன்னும் இந்த உலகில்

நம்மிடம் பெ=ொல்வதற்கு 

ஆயி�ம் ரே�ர் இருக்கிறொர்கள்

இன்ரைறய =மூக ஊடக வ!ர்ச்சியில்

ஆயி�ம் அல்ல 

ரேகொடி ரேகொடியொய் இருக்கிறொர்கள்

யொர் பெ=ொன்னொல் என்ன? 

அவர் எரைதச் பெ=ொன்னொல் என்ன?

அரைத உன் மூரை! என்ற =ல்லரைடயொல் 

நீ =லித்பெதடுத்தொயொ?

உண்ரைமரையத் ரேதடும் பெ�ொருட்டு 

என்ன முயற்சி பெ=ய்தொய்?

பெ=ொன்னவரிடரேம 

குறுக்குக் ரேகள்விகள் ரேகட்டொயொ?



நீ பெ=ொல்வது உண்ரைமயொ

=ம்�ந்தப் �ட்டவரை�யும் அரைழத்து

ரேந�டியொய்ப் ரே�=லொமொ என்று ரேகட்டொயொ?

நீ பெ=ொல்வரைத நொன் எப்�டி நம்புவது?

கண்#ொல் கொண்�தும் பெ�ொய்

கொதொல் ரேகட்�தும் பெ�ொய்

தீ� வி=ொரிப்�தல்லவொ பெமய்?

நீ பெ=ொல்வரைதக் ரேகட்டு 

நொன் ஒரு முடிபெவடுத்தொல்

நீ யொரை�ப் �ற்றி அவதூறு ரே�சுகிறொரேயொ

அவர் வொழ்க்ரைக மட்டுமல்ல

பெ=ொன்ன உன் வொழ்க்ரைகயும் அழியும்

அலசி ஆ�ொயொமல் ரேகட்டு மட்டும் பெ=யல்�ட்ட

என் வொழ்க்ரைகயும் ரே=ர்ந்ரேத அழியும்



தவறிரைழத்துவிட்டொல்

என் பெநஞ்ரே= என்ரைனக் பெகொன்று புரைதத்துவிடும்

கண்#கி ரேகொவலன் �ொண்டியமன்னன்

கரைதயும் இரைதத் பெதளிவொய்ச் பெ=ொல்லும் 

இப்ரே�ொது புரியும் வள்ளுவர் 

ஏன் இப்�டிச் பெ=ொல்கிறொர் என்று 

அவர் பெ=ொல்வரைத அவசியம் ரேகட்ரே�ொம் 

இப்�டி அலசி ஆ�ொய்ந்து உ#ர்ந்து புரிந்து 

ரேகட்ரே�ொம்

ஏன் என்ற ரேகள்வி 

இங்கு ரேகட்கொமல் வொழ்க்ரைக இல்ரைல

நொன் என்ற எண்#ம் 

பெகொண்ட மனிதன் வொழ்ந்ததில்ரைல

நன்றி வொலி



நல்லவர்க்பெகல்லொம் =ொட்சிகள் பெ�ண்டு

ஒன்று மன=ொட்சி 

ஒன்று பெதய்வத்தின் =ொட்சியம்மொ

நம்பிக்ரைக ரைவத்து கல்ரைலயும் �ொர்த்தொல்

பெதய்வத்தின் கொட்சியம்மொ

அதுதொன் உள்!த்தின் கொட்சியம்மொ

அதுதொன் உண்ரைமக்கு =ொட்சியம்மொ

ஆண்டவன் அறிய பெநஞ்சில் ஒரு துளி வஞ்=ம் 

இல்ரைல

அவனன்றி எனக்கு ரேவறு ஆறுதல் இல்ரைல

மனிதனம்மொ மயங்குகிரேறன்

தவறுக்குத் துணிந்த மனிதன் அழுவதில்ரைலரேய

தவறியும் வொனம் மண்ணில் விழுவதில்ரைலரேய

நன்றி கண்#தொ=ன்



அன்புடன் புகொரி
26.10.2021
.

..

சிறகுகள் இருந்தும் �றக்கொத �றரைவ

தனக்ரேக தனக்கொன சிரைற

கனவுகள் இருந்தும் கனியொத கண்கள்

=ந்ரேதொ=ம் விலக்கிடும் திரை�

இயல்புகள் மறுத்து ஏங்கும் உள்!ம்

வ!ர்ந்தும் வ!�ொத குரைற

உ#ர்வுகள் இருந்தும் வொழொத உயிர்கள்

மயொன பெநருப்புக்ரேக இரை�

அன்புடன் புகொரி
10.10.2021
.



..

உனக்கொக

எரைதயும்

இழப்�வர்கரை!விட

எதற்கொகவும்

உன்ரைன

இழக்கொதவர்கரை!

ரேநசி

அன்புடன் புகொரி
10.10.2021

அழுரைகயும் சிரிப்பும் தூ�மில்ரைல

இந்த வொழ்க்ரைக விரேனொதமொனது.  ஆனந்தத்தில் 

ஆடும்ரே�ொது கொலம் என்ற ஒன்று இருப்�ரேத 



பெதரியொது.  ஆனந்தம் வடிந்து,  பெகொடுந்துக்கம் 

�ற்றிப் புறட்டிப் ரே�ொடும்ரே�ொது,  ஆழமொன 

தத்துவ வரிகள் பெநஞ்சில் ஊற்பெறடுக்கத் 

பெதொடங்கிவிடும்.  அரைவ பெ�ரும்�ொலும் வி�க்தி 

வரிக!ொகவும் நம்பிக்ரைகரையச் சிரைதக்கும் முட 

வரிக!ொகவும் இருப்�தொல்,  அவற்ரைற நொன் 

பெ�ொதுபெவளிகளில் �கிர்வதில்ரைல.  ஆனொல் 

இந்தக் கவிரைதயின் முதல் நொன்கு வரிகள் என் 

வொழ்வின் ஒரு மிக முக்கிய கொலகட்டத்ரைத 

அழுத்தமொன என் நிரைனவில் பெகொண்டுவந்து 

நிறுத்துவதொல்,  அவசியம்தொன் என்று எண்ணிப் 

�கிர்கிரேறன்.  மடியும் வரை�க்கும் துய�ம் 

என்�பெதல்லொம் சுத்தப் பெ�ொய்.  அந்த ரேந�க் 

கொயத்தின் ரேவதரைனச் பெ=ொற்கள் அரைவ.  அதன் 



பின் நொன் ஏ�ொ!மொன இன்�ங்கரை!த் 

தொ�ொ!மொகச் சுகித்துதுவிட்ரேடன் 

சுகித்துக்பெகொண்டும் இருக்கிரேறன் என்�ரேத நொன் 

இங்ரேக வொழ்க்ரைகயின்மீது முன்ரைவக்கும் 

ரேமலொன நம்பிக்ரைக.  =த்தியம்,  வொழ்க்ரைக 

இனிரைமயொனது,  அதில் வந்துரே�ொகும்ம் 

துய�ங்கள் அந்த இனிரைமரைய நமக்கு எடுத்துச் 

பெ=ொல்லும் தத்துவப் �ொடப் புத்தகங்கள்.

.

என்ரைன மீறும் எண்#ங்கரே!

என் இதயம் எங்கும் கொயங்கரே!

மண்ணில் வொழ்க்ரைக மொயங்கரே!

மடியும் வரை�க்கும் துய�ங்கரே!

.



நீளும் வி�ல்களில் ஏக்கங்கள்

பெநருப்ரை�த் பெதொட்ரேட அழுரைககள்

வொழும் வொழ்வில் ரேதடல்கள்

வ�ண்டு ரே�ொனொல் =டலங்கள்

.

கண்ணில் அரைலயும் நிரைனவுகள்

கரைலந்து சிரைதயும் கனவுகள்

மின்னல் ரே�ொன்ற உறவுகள்

உயிர் மிதித்துப் ரே�ொகும் �றரைவகள்

.

நம்பிக்ரைக எழுந்து நொலடி நடந்தொல்

ஏமொற்றம் எகிறி எட்டடி தொண்டும்

கண்கள் �ழுத்து கண்ணீர் உரைடந்து

கனவுச் சித்தி�ச் =ொயம் ரே�ொகும்

.



நம்பிக்ரைக எழுந்து நொலடி நடந்தொல்

ஏமொற்றம் எகிறி எட்டடி தொண்டும்

கண்கள் �ழுத்து கண்ணீர் உரைடந்து

கனவுச் சித்தி�ச் =ொயம் ரே�ொகும்

.

அழு�வன் சிரிப்�ொன் ஒருபெ�ொழுது

சிரித்தவன் அழுவொன் மறுபெ�ொழுது

அழுரைகயும் சிரிப்பும் தூ�மில்ரைல

அறிந்தவர் வொழ்வில் துய�மில்ரைல

அன்புடன் புகொரி
23.09.2021

.

எல்லொரேம 

பெ�ொய்தொன்



திரை�ப்�டங்கள்

பெ=ய்திகள்

=மூக வரைலத்த!ங்கள்

மட்டுமல்ல 

மனிதர்களுக்கு 

இரைடரேய நிகழும் 

உரை�யொடல்களும் 

பெ�ொய்தொன்

ஆனொலும் 

இந்த உலகில் 

சில 

=த்திய நூல்கள் உண்டு 

=த்திய மனிதர்கள் உண்டு 

=த்திய வொர்த்ரைதகள் உண்டு



இனம் பிரிக்கத் 

பெதரிந்தவனுக்ரேக 

நலம் வந்து ரே=ரும் 

அன்புடன் புகொரி
21.08.2021

.

கண்களின் திறவுரேகொல் 

கண்#தொ=னின் ’மயக்கமொ கலக்கமொ’ �ொடரைலக் 

ரேகட்டுவிட்டுத்தொன் ஊருக்குத் திரும்பிப் ரே�ொக 

எடுத்த என் முடிரைவ நொன் மொற்றிக்பெகொண்ரேடன், 

�ொடலொசிரியன் ஆரேனன் என்றொர் வொலி. 

வொலியிடம் இல்லொத அறிவொ? 

தன் �ொடல்களின் மூலம் எத்தரைனரேயொ ரேகொடி 

மக்களுக்கு அறிவுரை� வழங்கிய 

கண்#தொ=ன்கூட தன் வொழ்வில் 



எப்�டிபெயல்லொம் முடிபெவடுக்கத் திண்டொடினொர்  

என்று அவரின் வனவொ=ம் என்ற நூல் 

பெ=ொல்லும்.

தனக்பெகன்று ஒரு சிக்கல் வரும்ரே�ொது 

குழம்�ொதவர்கள் எவரும் இல்ரைல.

பி�ச்சிரைனயின் தீவி�ம் தொக்கத் தொக்க மூரை! 

தடுமொறிப் பின்வொங்கி விடுகிறது. 

ரே=ொகம் ரேகொ�ம் பெவறுப்பு கண்ணீர் என்ற 

அத்தரைனயும் முன்னுக்கு வந்து கண்ணுக்குத் 

திரை�யிட்டுவிடுகின்றன.

முடிவுகள் நம் ரைககளுக்குள்ரே!ரேய இருந்தொலும் 

�யத்தில் �தட்டத்தில் நடுக்கத்தில் கலக்கத்தில் 

நம்மொல் அவற்ரைறக் கொ#ரேவ முடிவதில்ரைல.



முடிபெவடுக்க முடியொமல் தவிக்கும் தவிப்பு 

ம�# ரேவதரைனயின் தவிப்பு.

வொழ்வொ =ொவொ என்ற நிரைலயில் 

மு�ட்டுத்தனமொய் சிலர் முடிபெவடுத்து 

பெவற்றியும் பெ�ற்று விடுகிறொர்கள். 

ஆனொல், எல்ரேலொருக்கும் அது இயலுவதில்ரைல. 

ஏபெனனில், =ரிந்துவிடக் கூடொது என்ற அக்கரைற 

ஒவ்பெவொரு உயிருக்கும் இரைறவன் பெகொடுத்தது.

ஒரு முடிவு தன்ரைன மட்டும் அல்ல தன் 

குடும்�த்ரைத, தன் =மூகத்ரைத, தன் நொட்ரைட, ஏன் 

இந்த உலகத்ரைதரேய �ொதிக்கும் என்ற அச்=ம் 

எழுந்தொல், முடிபெவடுக்க எத்தனிக்கும் 

ஒருவனின் ரே�ொ�ொட்டம் அவரைனக் பெகொன்ரேற 

ரே�ொட்டுவிடக் கூடும். =ரியொன ரேந�த்தில் 



கிரைடக்கும் =ரியொன அறிவுரை� பெ=ொர்க்கத்திற்கு 

இரை#யொனது.

.

உன்

உ�ரேத= ரேத=த்தில்

கர்#னும் 

நீரேய

ரைகரேயந்து�வனும் 

நீரேய

.

இருந்து 

பெகொடுத்தொய்

இருந்ரேத 

தவிக்கிறொய்



.உன் 

கண்களின் திறவுரேகொல்

உன்னிடரேம இருந்தும்

பிறர்தொம் திறக்கரேவண்டும்

..

இது 

உனக்கு 

மட்டுமல்ல

எல்ரேலொருக்குரேம 

தரைலபெயழுத்து

அன்புடன் புகொரி
18.08.2021

.

மல்லியும் ரே�ொஜொவும்



மல்லிரைகயின் 

மொய ம#ம் 

என் 

உயிரை�க் கிள்ளிக்கிள்ளி 

என்னரேவொ பெ=ய்யும்

மனதின் 

�=ரைனமிகு இடுக்குகளில் 

மந்தி� ரேவர்விட்டு 

பெமல்ல பெமல்ல ஊடுருவும்

அந்தக் 

குட்டிக்குட்டி 

பெவள்ரை! மலர்கரை!க் 

கண்டொரேல 

கனவுகளில் கவிழும் 



கப்�ல்க!ொய் 

மிதக்கும் 

என் கண்களுக்கு

பெகொள்ரை! அழகொய்த் 

பெதரியும்

ரே�ொஜொரேவொ 

ரேகொரைட விழிகளுக்குள் 

குடிரேயற வரும் 

சில்பெலன்ற குளி�ழகு

இதயத்ரைத இழுத்து 

மடியில் 

இட்டுக்பெகொண்டு 

என் 

வியப்புகளில் 



முத்தமிடும் ரே��ழகு

பெதொடத் பெதொட மிருதுவொய்

வி�ல்களில் ஒட்டிக்பெகொண்டு 

உ#ர்வுகளில் கரை�ந்துரே�ொகும் 

பெமன்ரைமயிலும் பெமன்ரைம 

இன்னுமின்னும்

ஆயி�ம் ஆயி�ம் பூக்களின்

அழகும் வொ=மும் 

மக�ந்தச் பெ=ொர்க்கமும்

ஒன்றொய் முகொமிட்டிருக்கும் 

உன்ரேனொடு

தடுக்கத் தடுக்கக் 

ரேக!ொமல் அரைலகிறது 

என் மனம் 



பித்துப்பிடித்து

கொதலிக்கிரேறன் 

உன்ரைன எப்ரே�ொதும்

அன்புடன் புகொரி
17.08.2021

க#வன் மரைனவி என்றொரேல 

நரைகச்சுரைவதொன்

மரைனவி 

கடவுரை!ப் ரே�ொன்றவள் 

எந்த 

நல்லது நடந்தொலும் 

அது கடவுளின் பெ=யல்

எந்த 



பெகட்டது நடந்தொலும் 

அது =ொத்தொனொகிய 

க#வனின் பெ=யல்

இரைதத்தொன் 

உங்களுக்கு 

ஒண்ணும் பெதரியொது 

ஒண்ணும் பெதரியொது 

என்று 

க#வரைனப் �ொர்த்து 

அவள்

அடிக்கடி பெ=ொல்வொள் 

அவளின் தவறொல் 

ஒரு வி�ரீதம் நடந்திருக்கும் 

அரைத அவரை! 



ஒத்துக்பெகொள்!ச் பெ=ய்ய 

கடவு!ொலும் முடியொது 

என்று 

கடவுரே! ரைகவிரித்து 

ரேகொடி ஆண்டுகள் 

ஓடிவிட்டன

திரும்�த் திரும்�

அரைதரேய ரே�சுவதில்

அர்த்தம் ஏதும் 

இல்ரைல

இதுவும் 

கடந்துரே�ொகும் 

என்�து 

க#வன்மொர்களுக்கு



மட்டும்

இந்த உலகம் பெ=ொல்லும் 

ஆறுதல்

.

அன்புடன் புகொரி
16.08.2021

அழிவில் வொழ்வொ 

கலவ�ம் 

அது இங்ரேக தினம் வரும் 

அது வரும்ரே�ொபெதல்லொம் 

பெவறுமரேன நிற்கும் 

சிரைலகளின் உயிரும் பிடுங்கப்�டும் 



தவபெறொன்றும் பெ=ய்யொமரேலரேய 

தரை�ரேயொடு தரை�யொக 

இ�த்தச் =கதியொய்ச் 

சிரைதந்து கிடக்கும் =ரேகொத�ொ 

திடீர்த் துரேவ=ம் உன்ரைனத் 

துண்டொடித் துண்டொடி 

பெவறியின் �சிக்குத் 

தீனியொக்கிவிட்டதொ 

*முதலில் 

என் கருரை#க் க�ங்கரை! 

உன் கண்ணீர் துரைடக்கரேவ 

நொன் நீட்டுகின்ரேறன் 



இது 

ஓரிரு நிமிடங்களில் 

கொய்ந்துரே�ொகும் 

ஈ� ஒத்தடம்தொன் 

இதனொல் 

உன் உயிருக்குள் 

பெகொதி பெகொதித்துக் குமுறும் 

பெநருப்பு ஊற்றுகள் 

நிச்=யமொய் 

நிற்கப்ரே�ொவதில்ரைலதொன் 

ஆரைகயினொரேலரேய 

நி�ந்த� நிவொ�#த்தின் 

விடியல் கீற்றொய் 



இந்தக் கவிரைத உருவொக ரேவண்டும் 

என்ற உயிர்த் தவிப்ரே�ொடு 

என் வொர்த்ரைதகரை! 

உருக்கி உருக்கி 

உன்முன் வொர்க்கிரேறன் 

நீரேயொ - 

இன்ரைறய பெவறிச் சூறொவளியில் 

பெவற்றிகண்ட இனத்தின் 

துவம்= வரைதக!ொல் குதறப்�ட்ட 

தளிர்க்பெகொடியொய் இருக்கலொம் 

 

அல்லது - 

ரேதொல்விகண்ட இனம் 



துரைவத்துக் கிழித்து 

துய�க் பெகொடியில் பெதொங்கவிட்ட 

ரைநந்த ஆரைடயொய் இருக்கலொம் 

நீ யொ�ொய் இருந்தொலும் 

என் கரி=னம் மட்டும் 

உனக்கு ஒன்றுதொன் =ரேகொத�ொ 

இன்று நொன் 

உனக்குச் பெ=ொல்லும் ரே=திரைய 

உன் மூரை!யின் மத்தியில் 

ஓர் சுட�ொக ஏற்றிப்�ொர் 

இங்ரேக 

கண்ணீரை� முந்திக்பெகொண்ரேடொடும் 

உன் இ�த்த அருவிரைய 



நொரை! 

அங்ரேக ஓடும் 

ம�# கொட்டொறொய் மொற்றிவிட 

நீ குறிரைவத்து பெவறிபெகொள்வதில் 

நிச்=யம் 

நியொயம் இருக்கிறதுதொன் 

தன்மொனபெமன்�து கரைடப்பெ�ொரு!ல்ல 

அது உன் உயிர்ப் பெ�ொருள்தொன் 

உன்னத உ#ர்வுகளின் 

கருப்பெ�ொருள்தொன் 

கருகிக் 

குவிந்து கிடக்கும் 



க#க்கற்ற =டலங்கள் 

உன் சுற்றமும் நட்புமல்லவொ 

பெநொறுங்கி நீ�ொகிக் கிடப்�து 

உன் உடலும் உள்!முமல்லவொ 

ஆயினும் 

என் அன்புச் =ரேகொத�ொ 

உன்னிடம் 

எனக்பெகொரு ரேகள்வியுண்டு 

உன் 

நிதொன நிமிடங்களின் 

நிழல்மடி அமர்ந்து 

எனக்பெகொரு �திரைலச் பெ=ொல் 



பெவற்றி என்�து என்ன =ரேகொத�ொ 

முட்டொள் க�பெமடுத்து 

மூர்க்க அரிவொள் வீச்சில் 

மூடத் தரைலகரை! 

முடிவற்று பெவட்டிச் =ொய்ப்�தொ 

இல்ரைல =ரேகொத�ொ 

இல்ரைல 

தரைலகள் எடுப்�தொல் 

உன் தரைலயும் ஓர் நொள் 

குறி ரைவக்கப்�டுகிறது 

என்�ரைத நீ மறக்கலொமொ 



இன்று தப்�லொம் உன் தரைல 

அது என்றும் தப்புமொ =ரேகொத�ொ 

இன்றும் கூட 

உன் தரைலக்குப் �திலொய் 

இங்ரேக உருண்ரேடொடிய உன் 

இனத்தின் தரைலகள்தொம் 

எத்தரைன எத்தரைன 

வொழ்வில் 

அழிவு வரும்தொன் 

ஆனொல் -

அழிவில் வொழ்வு வருமொ 



=ரித்தி�ம் �ொர் =ரேகொத�ொ 

வந்தபின் ஒத்தடம் 

அறிவீனமல்லவொ 

வருமுன் ரேவ�றுப்�ரேத 

பெவற்றியல்லவொ 

ஒருமுரைற 

அந்த 

இ�த்தக் கொட்ரேடறி 

நம்ரைம நசுக்கி அரை�த்து 

நரைகப்புக் கொட்டி 

நகர்ந்துரே�ொய்விட்டது 

மீண்டும் 



அரைதரேய வ�ரேவற்று நீ 

சிகப்புக் கம்�!ம் விரிக்கலொமொ 

என்னருரைமச் =ரேகொத�ொ 

இனி நீ 

பெ=ய்யச் சிந்திக்கரேவண்டிய 

கொரியபெமன்ன பெதரியுமொ 

மூட பெவறியர்களின் 

மூர்க்க ரேவட்டுகள் 

முற்றும் துரை!க்கொத ரேகடயமொய் 

உன்ரைன நீ உருவொக்கு 

ரைகயரிவொள்கரை! 

கண்பெதொடொ குழிக்குள் கடொசிவிட்டு 



உன் மரேனொ �லத்துடன் 

மீண்டு வொ 

எது ரேகடயம் என்று 

நீ ரேகட்டுத் தவிப்�து 

எனக்குத் ரேகட்கிறது =ரேகொத�ொ. 

ரேகள் 

பெ�ொரு!ொதொ� ரேமன்ரைம

மரேனொதிடச் பெ=ல்வம்

ரே��றிவுப் பெ�ருபெநருப்பு

இரைவரேய 

எந்தக் பெகொம்�னும் பெநம்�முடியொத 

பூ�# அ�ண்கள் உனக்கு 



அரிவொள்கள் 

அறிவில்லொதவனுக்ரேக ரேவண்டும் 

இந்தக் ரேகடயங்க!ல்லவொ 

உனக்கு ரேவண்டும் 

எந்த நொய் நரியும் உன் 

அழுக்ரைகயும் பெதொடத் துணியொத 

உயர் நிரைலரைய 

உன் உள்மூச்=டக்கித் 

தவமிருந்து உனதொக்கு 

பெவட்டிக் பெகொண்டு =ொவரைத 

வீ� ம�#ம் என்று 

முட்டொள் ரேகொWம் ரே�ொடொரேத 



ஒப்புகிரேறன் 

வீடு புகுந்து நம் பெ�ண்களின் 

முந்தொரைன இழுக்கும் மூர்க்கக் க�ங்கரை!

முழுதொய்க் பெகொய்வது முரைறயொன பெ=யல்தொன் 

=ரேகொத�ொ 

அதில் ம�#ம் 

உன் மண்ணின் பெ�ருரைமக்கும் 

தன்மொன உ#ர்வுக்கும் 

மனிதகுல இனத்திற்கும் 

மகத்தொன பெதொண்டுதொன் 

ஆனொல் 

நடந்து முடிந்த க!த்தில் 

வீ�ம் பெகொள்வபெதன்�து 



இனி வரும் =ந்ததிப் பெ�ண்களின் 

முந்தொரைனரையயும் 

இழுக்கக் பெகொடுக்க 

இன்ரேற ரைகபெயொப்�மிடும் 

=ொ=னமல்லவொ 

'பெவட்டு' என்�து 

என்றும் விட்டுப் ரே�ொகும் வி=யமொ 

பெவட்டொரைமரேய ரே��றிவல்லவொ 

=ொவதொ வொழ்க்ரைக 

வொழ்வதன்ரேறொ வொழ்க்ரைக 

வீசிபெயறிந்த விரைத 



விழுந்த இடம் முரை!க்கும் 

பெவட்டிச் =ரிந்த கிரை! 

தரை� பெதொட்டதும் துளிர்க்கும் 

உலகின் உயிர்கள் வொழ்வதற்ரேக 

அரைத 

உ#ர்த்தும் இயற்ரைகரைய 

உற்றுப் �ொர் =ரேகொத�ொ 

பெவறியரின் தரைலகரை! 

பெவட்டிச் =ொய்ப்�து 

உனக்கு பெவற்றியொ ரேதொல்வியொ 

பெதொடரும் அழிவுகள் என்�து 

எக்கொலத்தும் எவர்க்கும் 

ரேதொல்விதொரேன =ரேகொத�ொ 



அன்று 

அணுகுண்டொல் அழிந்தது ஜப்�ொன் 

இன்ரேறொ அதுதன் 

உரைழப்பின் பெவற்றிரேயொடும் 

பெ�ொருள்வ!ப் பெ�ருக்ரேகொடும் 

அறிவுச் சுடர் ஏற்றி 

உள்!த் திண்ரைம பூட்டி 

உலரைக பெவன்ரேற உலொ வருகிறரேத 

அந்தப் 

ரே�பெ�ழில் கண்டொயொ 

அதுவன்ரேறொ பெவற்றி

அதுவன்ரேறொ வீ�ம்

அதுவன்ரேறொ வொழ்வு



மீண்டும் ஓர் 

அணுகுண்டுப் ரே�ொபெ�ன்று

அடி�ட்ட ஜப்�ொனும் 

தொழ்ந்து ரே�ொனொல் 

புல்லும் பூண்டும் கூட 

எங்கும் மிஞ்சுரேமொ 

என் அன்புச் =ரேகொத�ொ 

இ�த்தப் �ொ!மொன உன் 

பெநற்றிரைய 

அறிபெவன்னும் பெநருப்புக் ரேகொடுகள் 



அழுத்தமொய்ப் �திய 

சுருக்கிச் சுருக்கிச் சிந்தித்துப் �ொர் 

இன்றின் அவலம் மற 

மூட பெவறிக்கு 

முக்கியத்துவம் த�ொரேத 

நொரை!ரேயனும் 

நல்வொழ்வு என்னும் பெநடிய சுகம் ரேதடி 

உன் பெநஞ்ரே=ொடு ரே�ொ�ொடு 

நல்ல விரைடரேயொடு எழு 

வொழ்க்ரைக ஒருமுரைறதொன் 

அரைத 

மூடருடன் முட்டிக்பெகொண்டு 



முடித்துக்பெகொள்!ல் அறிவீனம் 

கொயங்கரை!ச் பெ=ப்�னிட்டு 

உன் ரேகடயங்கரை!த் ரேதடு 

அந்த அறிவு பெவளிச்=ம் 

உனக்குள் �ட்டுத் பெதறிக்க 

சின்னதொய் ஒரு தீ பெமொட்ரைடரேயனும் 

பூக்கரைவத்தொல் மட்டுரேம 

இது ஒரு கவிரைத 

=ரேகொத�ொ 

அன்புடன் புகொரி
2021





பெவண்பெகொற்றன்,  கவிரைத

[குறள்பெவண்�ொ]

ஆ=ொன் எனநின்று கூ=ொமல் கள்!ஞ்பெ=ய்

ரேவ=ரை� ரைவரேதன் பெவகுண்டு!

[ரேநரிரை= பெவண்�ொக்கள்]

�சுத்ரேதொரைலப் ரே�ொர்த்திப் �துங்கும் புலிகள்

வி=நிரைறயும் பெநஞ்சுரைட வீ#ர் - இரை=யுரைடய

ஆ=ொன் பெதொழிற்ரேக அவஞ்ரே=ர்க்கும் 

கள்!பெவளி

ரேவ=த் தவர்பெகன்ரேறொ வீழ்வு?



1

கற்கவரும் பிள்ரை!களின் கள்!மிலொ 

உள்!த்தில்

பெ�ொற்புரைடய கல்வி புகுத்திடொர்! - அற்��வர்

தங்கொம இச்ரை=க்குச் =ொத்தி�ரை�ப் �ொழ்பெ=ய்வொர்

பெவங்கொல் ந�குழல்க வீழ்ந்து!

2

தொய்தந்ரைதக் பெகொப்�ொய்த் தகுமிரைறக்கும் 

ரேமலொய்நூல்

ஆய்ந்தறி விக்கின்ற ஆ=ொரைனத் - ரேதர்ந்துலகில்

ரைவத்துத் துதிப்�ொர்! விடபெநஞ்=ர் ஆகியவர்

ஏய்த்தொல் அழியொரே�ொ இற்று?!

3

கல்ரைலச் சிரைலயொக்கிக் கண்திறக்குஞ் சிற்பிரேய



பெ�ொள்ளிச் சிரைதத்தல் பெ�ொருந்துவரேதொ? - கள்!

மனத்தர் குருபெவன்று மொ#வரை� ஏய்த்தொல்

துரை#ரேயொ டழிக பெதொரைலந்து!

 4

ரே�ரைத மதியில் பெ�ருங்கல்வி ரே=ர்த்தவரை�

ரேமரைத எனச்பெ=ய்து பெமச்சிடொர்! - சூரைத

உ!நிரைறத்துச் சீடர் உயி�ழியச் பெ=ய்வொர்

வ!மழிக வொக்கழிக வொழ்வு! 

5

சின்னஞ் சிறுபிள்ரை! சீடபெ�னப் �ொ�ொரேத

எண்#ங் கருத்த இழிதரைகயொர் - இன்னும்

மனிதபெ�ன இவ்வுலகில் வொழ்தல் தகுரேமொ?

முனிக அறமவரை� முன்!

6



வண்#க் கனவு�ல மண்டுவிழி மொ#வரின்

எண்#ஞ் சிரைதக்கும் இழிதரைகயொர் - 

கண்#விந்து

இன்னல் �லரே=ர்ந்து இறுமொப் �ழிந்துழல்க

சின்னப் புழுவொய்ச் சிரைதந்து!

7

பெவள்ரை! மனத்ரைத விருந்தொக்கி வீழ்த்திடும்

கள்!ரை� ஆ=ொனொய்க் கண்டரைடந்த - தள்!ொப்

பெ�ரும்�ொவம் ரே�ொக்கிடப் பிஞ்சுதன் ஆவி

தரும்�ொவம் நன்ரேறொ =கத்து?

8

தீச்சுடும் என்றறியொச் ரே=ய்வி�லுள் நீட்டிவிடின்

கொய்ச்சினமச் ரே=ய்மீரேதொ கொட்டுவர்?  - 

சூழ்ச்சியு!ொர்



ஆ=ொன் எனநின்று அரும்புகரை!ச் சுட்டொல்நம்

ஏ=ல் எவர்க்கொம் இயல்பு?

9

�ட்டங்கள் மட்டுபெமொரு �ொங்குரைடய ஆ=ொரைனச்

சுட்டொபெவன் றுள்!த் பெதொழிலியல்பும் - 

முட்டின்றிக்

கொட்டும் உ!வியலொல் கண்ட!ந்து நல்ரேலொரை�

நொட்டல் இனியதுரேவ நன்று! 10

-  பெவண்பெகொற்றன் -  கொ. 

வி=யந�சிம்மன்

பெ�ற்ரேறொர் பெ�யர்: �மொ & கொர்த்திரேகயன்

© Vijayanarasimhan, 13.11.2021 





இ�ொம=ொமி துரை�ப்�ொண்டி,  

கவிரைத

பெ�யரிடப்�ட்ட அரைனத்து

ம�#ங்களும்..

பெகொண்டொடப் �டும்..

பீடங்களில் உரைறந்து...

கொட்சிப் பெ�ொரு!ொயின....

எனரேவதொன் என் அன்ரே�....

எனக்குப் பெ�ய�ற்ற ம�#ம் ரேவண்டுபெமன..



மன்றொடிக் ரேகட்கிரேறன்...

விரைத பெநல்லுக்குக் கூட

�யனற்ற அற்�க் கண்ணீரின்

ஆற்பெறொழுக்ரைக ரைவத்து

நொன் தொன் என் பெ=ய்ய..

நீயுரேம என் பெ=ய்ய இயலும்...

என் கொதுகள் க!வு ரே�ொயின..

ஆயினும் ரே�ச்சிருந்தது..

என் கண்கள் இ�ண்டும் கொ#ொமலொயன..

ஆயினும் ரே�ச்சிருந்தது...

இன்ரேறொ என் நொ

�றிரே�ொகும் நிரைலயில்

என் அன்ரே� கரைடசியொகக் ரேகட்கிரேறன்...

பெ�ய�ற்ற பெமௌனம் தந்திபெடன...



அற்�மும் அ�த்துமுமொன்

இந்தப் ��ந்து �ட்ட யொவின் முன்னும்

என் விருப்�ம் இது ஒன்ரேற...

 

திரு �ொம=ொமி துரை��ொண்டி 
Facebook - 14.03.2019



கவிஞர் வொரூர்ச்பெ=ல்வன், 

கவிரைத

உழவொல் கனிவிரை!க்க நொளும் 

விரைழந்ரேதன்..! 

எழுகின்ற கரை!ப்�ொலும் =லிக்கொது 

உரைழத்ரேதன்..!

கிழக்குக்  கருரேமகம் மரைழத� மகிழ்ந்ரேதன்..!

�ள்ளிப் �றரைவகள்  துள்ளிபெயழக் களித்ரேதன்..!



�டரும் பெகொடிதனில்

�லகனிவரைக   கண்ரேடன்..!

வ!ரும்  பெ=டிதனில்  வரைகவரைகப் 

�ழங்கண்ரேடன்..!

வொரேனொக்கும் ம�ங்களில்

மண்டிய கனிகண்ரேடன்...!

முதிர்ந்திட்ட முக்கனி உண்டிட விரைழவுற்ரேறன்..!

பெ=ழுங்கனி பெ=ங்கனி நல்லு#வொகக் 

கண்ரேடன்..!

தவழ்ந்திடும்  தமிழுரேமொர் முக்கனிரேய 

உ#ர்ந்ரேதன்..!

உள்!ம் விரும்பிடும்



பெவள்!த்தமிரைழ

உ�க்கச் பெ=ொல்ரேவன்..!  

துள்ளி விரை!யொடும்

பிள்ரை!கள் பெநஞ்சில் விரைதப்ரே�ன்..!  

மூரேவந்தர் மடிவ!ர்  மகரே! தமிழ் 

என்றுரை�ப்ரே�ன்..!

அகிலம் எங்கும் அன்ரைனத் தமிரைழ 

வ!ர்ப்ரே�ன்..!

ஆண்டுகள் �லஆயி�ம் கண்டபெதங்கள் 

தமிபெழன்ரே�ன்..!

உலகம் வொழும்வரைக பெ=ொன்னதும் தமிரேழ 

என்ரே�ன்..!



ஒற்றுரைமகண்டொல் ஓங்கிவ!�லொம் 

எனச்பெ=ொல்லக் கண்ரேடன்..!

பிரைழகள் மரைலயொய்க் குவிந்திடக் கண்ரேடன்..! 

பிரைழகள் தவிர்த்து தீந்தமிழ் வ!ர்த்திட 

வழிகளும் கண்ரேடன்..! 

எழுத்துப் பிறப்பியல் �யிலொது பெ=ொல்ரேவன்..!  

பிள்ரை!கள் பிரைழயும்  �டித்திட தரைடதரைனத் 

உரைடப்ரே�ன்..!

பெமய்கரை!  இரை#யொகக் கற்க

தமிழ் நிரைலத்து நிற்க..!

க்ங்

ச்ஞ்

ட்ண்



த்ந்

ப்ம்

ய்ர்

ல்வ்

ழ்ள்

ற்ன்

இதுரேவ பெ=ொல்லும் முரைறபெயனக்  பெகொள்க.

முதல் நிரைல சிறப்�ொய்

வொய்க்கும்  உச்=ரிப்பிற்கு..!

கவிஞர். வொரூர்ச்பெ=ல்வன்

பெ�ற்ரேறொர்: இரைறவனடி. திரு.முரு.�ழனிச்=ொமி



திருமதி. �ழ.�ழனியம்மொள்

அன்ரைன மகளுக்கு

பெவற்றரின் பெவளி

வொர்த்ரைதகளில்

வொய்பி!ந்திடொரேத.

வ=ந்தரேம வொழ்பெவன்று

நம்பிடொரேத...

ஆள்பெ�ருக்கத்தின்

ஆலம�மொரேனன்..

புயலும் மரைழயும்

நரைனந்ரேத கடந்ரேதன்.. !

ஆருயிபெ�ன்று 



அரைழத்தரே�ொ

பெதல்லொம் அகமகிழ்ந்ரேதன்...

ஆயி�ம் �#பெமன்று

 மறந்தரைத உ#ர்ந்ரேதன்..!

அரை#த்தரே�ொ

பெதல்லொம் அன்ரை�ப் பெ�ொழிந்ரேதன்...

கொம்புகள்நீண்ட

அரும்�ொகிச்

=ரிந்ரேதன்..!

உறவுகள் 

கூட்டம்ஓடிவரும்..

இருப்�ரைதப்



பிடிங்கி

உண்டுவிடும்..!

தொபெயனப்

புகழ்வொர் வொய்கிழிய...!

த�ங்பெகட்ட 

பெ=யல்களும்

பெ=ய்திடுவொர்..!

மடிமீது உறங்கிடு

மயிலிறரேக

மொற்றங்கள் நொளும்

நூறு வரும்...!

பெ�ண்சுகமொய்



வொழ்கின்ற

பெ=ய்திவரும்..!

உண்ரைமயும் கூடப்

பெ�ொய்யொகும்..

உ�க்கச் பெ=ொன்னொல்

பெவறுப்�ொகும்...!

ஆயினும் ஆறுதல்

நமக்பெகன்று

சில ஆயி�வர்

நமக்குத் துரை#யுண்டு.!

�ொ�தி �ொடரைலப்

�டித்துக்பெகொள்..

மனதில் என்றுரேம



மொறொ உறுதிபெகொள். !.

இ!ரைமஇருக்கும்வரை�தொன் நீ �ொல்மொடு...

அறிரேவொ

டிருக்கட்டும் உன்பெ=யல்�ொடு..!

எதற்கும் எங்கும் ரே�ொடொரேத

கூப்�ொடு..!

அரைமதி கொத்தொல் நீ திருரேவொடு..

அது, இல்ரைலபெயனில்

நீ பெதருரேவொடு...!

இல்லறம் என்�து

நல்லறம் தொன்



அறம் ரே�ொற்றி

திறங்கொட்டி

வொழ்ந்துவிடு..!

வொழ்ரைக என்�தும்

சிலம்�ொட்டம்

வொழத்பெதரிந்தொல்

பெகொண்டொட்டம்..!

வொழ்க மகரே!

நூறொண்டு..

குலம் வ!ர்க மகரே! �ல்லொண்டு..!

வொழ்க்ரைக என்�து ரேதரே�ொட்டம்...

தினமும் நொடினொல்



ரே�ொ�ொட்டம்....!

அன்ரைன �ொடம்

ரேவப்�ங்கொய் தொன்..

கனிந்தொல் இனிக்கும் தப்�ொது..!

கவிஞர் வொரூர்ச்பெ=ல்வன்
2021



துரை� தன�ொலன், கவிரைத

அகக் கண்

முகத்திருக்கும் இருவிழிகள் உலகம் அறியும் 

ரேமொதுகின்ற ரேவல்விழிகள் இ!ரைம அறியும்! 

நகத்திருக்கும் நுண்கண்கள் மொவலி அறியும்

நொலுரே�ரின் பெகொள்ளிக்கண் தொயு!ம் அறியும்! 

நுதலிருக்கும் பெநற்றிக்கண் மதனுரு அறியும் 

நுட்�மொன ஊற்றுக்கண் மண்ரே# அறியும்! 

புதலிருக்கும் புலியின்கண் மொரேன அறியும் 



புவிமொந்தர் அகக்கண்ரை# ஆரே� அறிவொர்? 

உள்!த்து உ#ர்வுகரை! உலகில் �லரின்  

ஒளியுண்ட இருகண்கள் உ�த்துப் ரே�சும்! 

உள்!த்தின் ஆழத்தில் உரைறந்ரேத உள்!  

உ#ர்வுகரை! அகக்கண்ரே#ொ ஒளித்ரேத 

ரைவக்கும்!

புறக்கண்கள் புன்சிரிப்புச் சிரிக்கும் �லரின்   

புரைககின்ற அகக்கண்கள் சினந்ரேத ரேநொக்கும்!

பிறர்துயரை�க் கொணுரைகயில் வருந்தும் �லரின்  

பின்புலத்து அகக்கண்கள் பெ�ரிதொய்ச் சிரிக்கும்! 

அகந்பெதளிந்த =ொன்ரேறொர்க்கு அகத்தின் கண்ணில் 



அறிபெவொளியும் அன்பெ�ொளியும் கலந்ரேத வீசும்! 

அகத்திலவர் கண்ரே�ொல ஒருகு�ல் வொ=ம் 

ஆண்டவனின் கு�லொயது அறரேம ரே�சும்!

முகத்தினிரேல  உ#ர்வுகரை! மரைறப்ரே�ொர் 

தம்ரைம 

மூத்ரேதொர்தம் அகக்கண்#ொல் அறிந்ரேத 

பெகொள்வொர்!   

தரைகரைமபெயொடு அவருக்கும் நன்ரேற பெ=ய்வொர் 

தம்அன்பின் திறத்தொரேல அவரை� பெவல்வொர்! 

இருரேவறு நிரைலதம்ரைம எண்ணிப் �ொர்ப்பீர் 

எந்தநிரைல நல்லநிரைல என்ரேற அறிவீர்! 

புறக்கண்ணும் அகக்கண்ணும் ஒன்றொய் ரேநொக்க

புவிவொழ்வில் அரைமதிபெயனும் பூக்கள் மலரும்! 

ஒருரைமநிரைல உள்!த்துள் உ#ர்வுகள் ஒன்ற 



உள்ளுரைறயும் அகக்கண்ணில் ஒளிச்சுடர் 

ரேதொன்றும்! 

அறபெநறிக்குறள் அகிலத்ரைத உய்த்தல் ரே�ொல  

அகக்கண்ணின் ஒளியொலும் உலரேக உய்யும்!

துரை�. தன�ொலன்
21.11.2021





இ�ொம=ொமி துரை�ப்�ொண்டி, 

சிந்தரைனகள்

அந்திமரைழ �த்திரிரைக எந்த வம்பு 

தும்புக்கும் ரே�ொகொது.  அந்தப் �த்திரிரைகயின் 

ஆசிரியர் அரே=ொகன் பெ�ொம்� நல்லவர்; 

தங்கமொனவர்.  இருந்தும் இந்த மொதம் 

டிஜிட்டலில் பெவளியொகியுள்!  அந்திமரைழ 

�த்திரிரைகயில், ‘  நவீனத் தமிழ் இலக்கியவுலகில் 

பெதொன்மக் கரைதகள்’  குறித்து ஜொலியொக ஒரு 

கட்டுரை� எழுதியுள்ரே!ன்.  Myth  என்ற 



பெதொன்மங்கள் எப்�டிபெயல்லொம் நிலவுகின்றன 

என்ற கட்டுரை�யின் பெதொடர்ச்சியொக நண்�ர்கள் 

விடு�ட்ட பெதொன்மங்கரை! எழுதுங்கள். 

அவசியம்.

இன்று பெதொன்மம் மொறியுள்!து.   ஆளு 

கண்#கி,  பெநற்றிக்கண்ணுடன் திரியுறொன், 

வொழும் வள்ளுவர்,  நடமொடும் �ல்கரைலக்கழகம், 

ஆள் =ரியொன =குனி,  கரைலஞர் என்று நிரைனப்பு, 

ஆள் வடிரேவல் மொதிரி,  அவளுக்கு 

ஐஸ்வர்யொன்னு நிரைனப்பு,  மன்மதக் குஞ்சு … 

நவீன வொழ்க்ரைகயில் பெதொன்மக் கரைதயொடல் 

பெதொடர்கிறது.   தமிழர் வொழ்க்ரைகயில் 

திரை�ப்�டம் =ொர்ந்து உருவொகியுள்! 

பெதொன்மங்கள் ஏ�ொ!ம்.  யதொர்த்த வொழ்க்ரைக 



பெதொன்மங்க!ொல் நி�ம்பியுள்!து.  இலக்கியத்ரைத 

முன்னிறுத்திப் �ல்ரேவறு பெதொன்மங்கள் 

உருவொக்கப்�ட்டுள்!ன.  அரைவ,  ஒருவரைகயில் 

புரைனவுகள்தொன்.  இலக்கிய உலகில் நிலவுகிற 

பெதொன்மங்கரை!   உண்ரைம என்று 

நம்புகிறவர்கள் நி�ம்� இருக்கின்றனர். 

இலக்கியம் �ற்றிய ��ந்து�ட்ட 

�ொர்ரைவயில்லொமல் தன்னுரைடய ஆளுரைமரைய 

முக்கியத்துவப்�டுத்தவும்,  குறுகிய வணிக 

ரேநொக்கங்களுக்கொகவும்கூடத்  பெதொன்மங்கள் 

உருவொக்கப்�டுகின்றன.

   

இன்ரைறய கொலகட்டத்தில்  நவீனத் 

தமிழிலக்கிய உலகில் நிலவுகிற பெதொன்மக் 

கரைதயொடல்கள் பெதொகுத்துத் த�ப்�ட்டுள்!ன. 



சிறு�த்திரிரைகரைய முன்ரைவத்துத் தீவி� இலக்கிய 

உலகில் �ல்ரேவறு பெதொன்மங்கள் நிலவுகின்றன. 

சிறு�த்திரிரைக என்ற பெ=ொல்கூட ஒருவரைகயில் 

பெதொன்மம்தொன்.  சிறு�த்திரிரைகயில் பி�சு�மொகிற 

�ரைடப்புக்கள் எல்லொம் உன்னதமொனரைவ என்ற 

நம்பிக்ரைக;  மங்கலொகவும் கலங்கலொகவும் 

எழுதுவதுதொன் சிறந்த �ரைடப்பின் 

அரைடயொ!ம்;  =�ொ=ரி வொ=கர்களுக்குப் புரியொத 

பெமொழியில் எழுதப்�டுகிற கட்டுரை�கள் 

தனித்துவமொனரைவ.

    

சிறு�த்திரிரைகக்கொ�ன் என்ற 

பெதனொவட்டும்,  நம்பிக்ரைகயும்;  சிறு�த்திரிரைக 

ஆசிரியர் என்ற ரேXொதொவில் மொபெ�ரும் 

=ொதரைனயொ!�ொகத் தன்ரைனக் கருதுகிற 



ஆசிரியர்.  முந்நூறு பி�திகள் அச்=டிக்கிற 

�த்திரிரைகதொன் சிறு�த்திரிரைக.  இத்தரைகய 

சிறு�த்திரிரைகயில் �ரைடப்புப் 

பி�சு�மொகிவிட்டொல்,  இலக்கியச் சிக�த்ரைத 

அரைடந்து விட்டதொகக் கருதும் மனநிரைல.

ஐம்�துகளில் ’எழுத்து’  �த்திரிரைக 

பெதொடங்கி ரைவத்த இருண்ரைமயொன கவிரைத 

ம�ரை� 2020 ஆம் ஆண்டிலும் அப்�டிரேய 

நகபெலடுத்து,  அத்தரைகய ம�பின் பெதொடர்ச்சிதொன் 

சிறந்த கவிரைதயின் அரைடயொ!ம் என்று 

நம்புதல்.  ஒரு குழு =ொர்ந்து குறிப்பிட்ட 

எண்ணிக்ரைகயிலொன கவிஞர்கள் எழுதுவது 

மட்டும்தொன் நவீன கவிரைத என்று 

பி�கடனப்�டுத்துதல்;  ரேவறு யொர் கவிரைத 



எழுதினொலும்  கவிரைதப் புத்தகத்ரைத 

வொசிக்கொமல் அவன் எழுதுறது எல்லொம் 

கவிரைதயொ? என்று திட்டுதல்.

         

         கவிரைத என்�து �ொர்ப்�னர்,  பிள்ரை!மொர் 

ரே�ொன்ற உயர்=ொதியினர்க்கு மட்டும்தொன் 

=ொத்தியம்;  பிறப்பினொல் தலித்தொக இருக்கிறவர் 

எப்�டி சிறந்த கவிரைத எழுத முடியுபெமன்று 

பெவறுப்புடன் பெ=ொல்கிற திமி�ொன ரே�ச்சு. 

ஔரைவ,  ஆண்டொளுக்குப் பின்னர் பெ�ண் 

கவிஞர்கள் தமிழில் உருவொகவில்ரைல என்ற 

ஆண் ரேமலொதிக்கப் ரே�ச்சு.  ஆங்கிலச் 

பெ=ொற்கரை!க் கலந்து,  திருகலொன பெமொழியில் 

எழுதப்�ட்ட  விமர்=னத்ரைத முக்கியமொனதொகக் 

கருதுதல்.  அடுத்தடுத்த வொசிப்பில் புரியக்கூடிய 



கவிரைதரையப் �ற்றி ஒருரே�ொதும் புரியொத 

பெமொழியில் விமர்சித்து எழுதப்�டுகிற 

விமர்=னத்ரைத சிறப்�ொனதொகக் கருதுதல். 

இலக்கிய விமர்=னம்  என்றொல் ஒரு �ரைடப்ரை� 

எதிர்மரைறயொகக் கண்டனத்துடன் திட்டி 

எழுதுதல் என்ற �ொர்ரைவ.

         

ஒரு கொலட்டத்தில்  தடம் �தித்த 

�ரைடப்�ொளி இறந்து சில �த்தொண்டுகளுக்குப் 

பின்னர் அந்தப் �ரைடப்�ொளி   வொழும் கொலத்தில் 

�த்திரிரைகயில் எழுதி,  அரைத ரேவண்டொபெமன்று 

பெதொகுப்பில் ரே=ர்க்கொமல்,  க=க்கிப் ரே�ொட்ட 

தொரை!த் ரேதடிபெயடுத்து,  தற்=மயம் பெ=ம்�திப்பு 

என்ற பெ�யரில் புத்தகமொகக் பெகொண்டு வருதல். 

பெ=ம்�திப்புப் �ற்றிய பிரே�ரைம.   எழு�துகள் 



கொலகட்டத்திய �ரைடப்�ொ!ர்கள்தொன் 

=ொதரைனயொ!ர்கள் என்று 2020 ஆம் ஆண்டிலும் 

எழுதுதல்.  இந்த விWயத்தில் பெமொழி 

திரை�ப்�டத்தில்  ரே��ொசிரிய�ொக வரும் �ொஸ்கர் 

ரே�ொல் ஒரு கொலகட்டத்தில் உரைறந்திருக்கிற சிலர் 

பெதொடர்ந்து நொளிதழ்களில் எழுதுகிற 

கட்டுரை�கள். 

         

மொர்க்யூஸ்,  ரே�ொர்ரேX,  மு�Xொமி 

ரே�ொன்றவர்களின் �ரைடப்புகரை! மட்டும் 

எப்பெ�ொழுதும்  உயர்வொகக் கூறுதல்;  தமிழில் 

சிறந்த �ரைடப்பு எதுவுமில்ரைல என்று கூறுதல். 

தொஸ்தொபெயவ்ஸ்கியின் அகம் =ொர்ந்த 

�ரைடப்புகரை! மட்டும் உன்னதமொனரைவ, 

அவருக்கு நிக�ொக உலகில் யொருமில்ரைல என்று 



பெதொடர்ந்து எழுதுதல்.  திருக்குறள் உலகப் 

பெ�ொதுமரைற என்று பெகொண்டொடுதல்.  �ொ�திதொ=ன் 

இனவொதம் �ொடிய கவிஞன் என்ற புறக்கணிப்பு. 

�ொ�திக்கு அடுத்த மகொகவி நொன் தொன் என்று 

பெ�ருரைமயொகச் பெ=ொல்லும் கவிஞன். 

பெமௌனியின் 24 கரைதகளும் அற்புதம்;  பெமௌனி, 

தமிழ்ச் சிறுகரைதயின் திருமூலர்;  பெமௌனியின் 

சிறுகரைதகளுக்கு ஒப்பீடொகத் தமிழில் யொரை�யும் 

பெ=ொல்ல முடியொது என்ற பினொத்துதல். 

        

தி.ஜொனகி�ொமனின் ’ரேமொகமுள்’  நொவரைல 

விமர்=னம் எதுவுமின்றிப் �ொ�ொட்டுதல்; 

பெவகுஜனப் �த்திரிரைகயின் வொ=கர்களுக்கொக 

எழுதப்�ட்ட ரேமொகமுள் நொவலில்  வரும் 

யமுனொ மீதொன கொதலுடன் கும்�ரேகொ#ம் 



பெதருக்களின் அரைலந்தது குறித்த �திவுகள். 

சுஜொதொவிற்குப் புத்தகங்கரை! அனுப்பிவிட்டு, 

அவர் ஏதொவது தன்ரைனப்�ற்றி எழுத மொட்டொ�ொ 

என்று கொத்திருந்துவிட்டு,  பெவளியில் 

சுஜொதொரைவப் �ற்றிக் ரேகவலமொகப் ரே�சுதல். 

நகுலனின் ’�ொமச்=ந்தி�னொ’  என்ற கவிரைதரைய 

மட்டும் வொசித்துவிட்டு,  பித்து மனநிரைலயில் 

அரைலதல். 

ரேகொ#ங்கியின் எழுத்துகரை! 

வொசிக்கொமல்,  அந்தப் பெ�யரும்,  அவருரைடய 

ரே�ச்சும் உருவொக்குகிற ரே�ொரைதயில் 

திரிந்து,ரேகொ#ங்கியின் நண்�ன் என்ற பில்டப். 

இலக்கியப் �ரைடப்புகள் மூலம் பு�ட்சிரைய 

உருவொக்கிட முடியுபெமன்று எழுதுகிற 



இடது=ொரிப் �ரைடப்�ொ!ரின் நம்பிக்ரைக. 

பெமொழிபெ�யர்ப்புப் �ரைடப்புகள் எல்லொம் 

ரேமன்ரைமயொனரைவ;  இலத்தீன் அபெமரிக்க 

இலக்கியப் �ரைடப்புகளின் தமிழ் 

பெமொழிபெ�யர்ப்புகள் கொத்தி�மொனரைவ;  இரு�த்து 

நொன்கு பெமொழிகளில் 64 லட்=ம் பி�திகள் 

பெவளியொகியுள்! நொவல்,  உலக இலக்கியத்தின் 

உன்னதமொன நொவல்;  பெமொழிபெ�யர்ப்புப் 

�ரைடப்புகளுடன் ஒப்பிடும்ரே�ொது,  தமிழில் 

சிறந்த நொவல் எதுவும் இல்ரைல.

தமிழ்க் கவிரைதகள் குறித்துப் 

புறக்கணிப்�ொன மனநிரைல;  பெமொழிபெ�யர்ப்புக் 

கவிரைதகள் ஒப்பீடு அற்றரைவ என்ற நம்பிக்ரைக. 

எரிட்ரேடரிய பெமொழியில் அற்புதமொக ஒரு நொவல் 



மட்டும் எழுதியுள்! பெ�ண் �ரைடப்�ொளி ரே�ொல 

உலகில் யொரும் இல்ரைல எனக் கூறுதல். அப்புறம் 

அந்தப் பெ�ண் �ரைடப்�ொளியின் நொவரைல 

பெமொழிபெ�யர்த்துக் பெகொண்டிருப்�தொகப் 

பி�கடனப்�டுத்துதல்.
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நொவல்கள் எழுதியுள்! நொவலொசிரியரின் 

�திரேனழு நொவல்கரை! வொசித்துவிட்டு, 

தற்=மயம் �திபெனட்டொவது நொவலில் �ொதிய!வு 

வொசித்துக் பெகொண்டிருக்கிரேறன் என்று எழுதுதல். 

மூத்த கவிஞரிடம் அணிந்துரை� வொங்கிக் 

கவிரைதப் புத்தகத்தில் ரே=ர்த்தொல், இலக்கியத் 

தகுதி கிரைடக்கும் என்ற நம்பிக்ரைக.  பெ=ொந்த 

=ொதிப் �ரைடப்�ொளிகளுக்கு மட்டும் 



கூட்டங்கரை!த் பெதொடர்ந்து நடத்திவிட்டு, 

தன்னுரைடய கவிரைதகரை!க் குறிப்பிட்ட 

=ொதிரையச் =ொர்ந்த கொ�#த்தினொல் 

புறக்கணிக்கின்றனர் என்று ஒப்�ொரி ரைவக்கிற 

உயர்=ொதிக் கவிஞர்.

        

=ொகித்திய விருது பெ�றுவதற்கொக 

எல்லொவிதமொன லொபிகளும் பெ=ய்து,  அறிவிப்பு 

பெவளியொனவுடன் அந்த விருது தொனொகத் ரேதடி 

வந்ததொகக் கூட்டங்களில் ரே�சுகிற விருதொ!ரின் 

ரே�ச்சு.  கி!ொசிக் நொவல் வரிரை=யில் 

பி�சு�மொகியுள்! நொவல்கள் எல்லொம் அவசியம் 

வொசிக்கப்�ட ரேவண்டியரைவ என்று 

வி!ம்��ப்�டுத்துகிற �திப்�கம் உருவொக்குகிற 

புரைனவு.  குறிப்பிட்ட �திப்�கம் பெவளியிடுகிற 



�ரைடப்புகள் எல்லொம் முக்கியமொனரைவ என்ற 

பி�ச்=ொ�ம்.  �திப்�க விசுவொசிகள் ரே=ர்ந்து 

நடத்துகிற புத்தக ஆ�ொதரைனக் கூட்டம். 

�திப்�கம், �திப்�ொ!ர் �ற்றிய பில்டப்.

        

 கொலச்சுவடு என்ற பெ�யர் நவீன 

இலக்கியப் �த்திரிரைகயுலகில் பெதொன்மம். 

முன்பெனொரு கொலத்தில் கரை#யொழி �த்திரிரைக 

பெதொன்மமொக  இருந்தது.  இழவு வீட்டில்கூட 

தனக்கு மொரைல விழொதொ என்ற ரேநொக்கில், 

எப்பெ�ொழுதும்  ஏரேதொபெவொரு பி�ச்சிரைனரைய 

முன்ரைவத்து எழுதி,  எல்ரேலொரின் கவனமும் தன் 

மீது விழுமொறு பெ=ய்கிற எழுத்தொ!ரின் 

மரேனொ�ொவம்.

       



 எவ்விதமொன ரேவரைலயும் பெ=ய்யொமல், 

அரைலந்து திரிந்து,  �ரைடக்கிற முழுரேந�ப் 

�ரைடப்�ொளியிடமிருந்துதொன் உன்னதமொன 

�ரைடப்பு வரும்;  மற்ற�டி ஏதொவது ரேவரைல, 

அலுவலகப் �ணியொற்றுகிற �குதி ரேந� 

எழுத்தொ!னிடமிருந்து சிறந்த �ரைடப்பு வ�ொது.

    

டொஸ்மொக்கில் விற்கப்�டும் மட்டமொன 

மதுரைவ பெவறும் வயிற்றில் குடித்துவிட்டு, 

எரிச்=லுடன் கண்டரேமனிக்குப் ரே�சி, அலப்�ரைற 

�ண்ணி,  உ!றுகிற �ரைடப்�ொளிரையக் 

கலகக்கொ�னொக அவதொனித்தல்.  எல்லொம் 

பெதொன்மங்க!ொக மொறுகிற இன்ரைறயச் சூழலில் 

எனது கட்டுரை�யும் பெதொன்மக் கரைதயொடலொகி 

விட்டது. விடொது பெதொன்மம்.



திரு �ொம=ொமி துரை��ொண்டி
Facebook - 04.07.2020



இ�ொம=ொமி துரை�ப்�ொண்டி, 

இறப்�து இயல்�ொனது, 

கட்டுரை�

என் அருரைம நண்�ன் பி��ஞ்=ன் அழகொக 

மரைறந்தொன்...  அவனுடன் நொன் நிரைறய 

பெ�ொழுதுகரை! கழித்திருக்கிரேறன்..  

குற்ற உ#ர்வு எவ்வ!வு சிக்கல் மிகுந்தது 

என்�ரைத நொங்கள் பெ=ன்ரைனயில் ரே�சி(?)க் 

பெகொண்ரேட ரே�சியிருந்ரேதொம்..  அவனின் 



�ச்ரை=மொமி பெமஸ் கரைதயொடல்  குறித்த எங்கள் 

ரே�ச்சு எம்மிருவருக்கும் மறக்க இயலொதது..

எந்தச் =ங்கடம் இன்றி குடிப்�து,  புரைகப்�து, 

அதீதக் கொதலில் பெ�ொது பெவளி குறித்த �யம் 

ஏதுமற்று கொதரைல இயற்ரைக வழியொக இயல்�ொக 

பெவளிப்�டுத்தல் என என் நிரைறய 

இயல்புகளுக்கு அவனும் முக்கிய கொ�#ம்....

உனக்கும் அவர்களுக்கும் இரைடரேய உள்! 

சிக்கல் தீ�ொமல் ரே�ொயின...

அதனொல் என்ன...

புற்று ரைவத்த �குதிகளின் மீதொன கீரேமொ பெத�பி 

கடும் சிக்கல் பெகொடுக்கும்..

அதனொல் என்ன...



இறப்பின் வலிரைய எறும்புகள் ரேமனி முழுதும் 

ஊர்ந்திடும் சிக்கரைல உ#ர்ந்திருப்�ொய்...

அதனொல் என்ன....

உன்ரைன தமிழ் நிரைனவில் ரைவக்கும் என்றும்....

இறப்பு இயல்�ொனது.. அழகொனது...

பின்பு எப்ரே�ொதொவது ரே�சுரேவொம்...

திரு �ொம=ொமி துரை��ொண்டி

Facebook - 22.12.2018





Lateral Thinking by 
Tamils

LTM1 - கவிரைத (1)

எருதுகள் க(ழு)ரைதகள் ஆன கரைத

வள்ளுவன் கூட

எங்கள் கூட்டணிரேயொடுதொன்

குறளும்

பெ=ொன்னொர் பெவற்றிகண்டொர்...!



ரைவக்ரேகொலும் புல்லும் தந்தீர்கள் 

உ�மும் உரைழப்பும் தந்ரேதொம்..!

�சியில்வொடும் பிள்ரை!க்கும்

�டுக்ரைக ரேநொயொளிக்ககும்

உயர்த�/ உயிர்த� உ#வளித்ரேதொம்..!

எரைமரேயரேனொ 

ரேவண்டொக்

கனியொக்கி விட்டொர் பெவறுத்து 

ஒதுக்கிவிட்டொர்....!

ரேவடிக்ரைக 

மனிதர் கூட்டம்

வி�ரீதம் பெ=ய்துவிட



ரேவதரைனயொச்சு 

எங்க மனம்.....!

க�க்கும்வரை�

க�ந்துவிட்டு

கறிக்கரைடக்கு 

நொங்க இப்ரே�ொ..!

இயற்ரைகரேயொடு

இருந்த எம்ரைம

இயற்ரைக எய்த

இ�க்கமின்றி வண்டிகளில்

ஏற்றுகின்றீர்..!

உங்களின்



கனபெவல்லொம்

உயி�ற்ற �#ந்தொரேன

உயிர்தந்த நொங்கபெ!ல்லொம் 

உரைடஞ்= �ொரைனயொரேனொம்..!

மனமில்லொ

மொந்தர்கரை!

பெ�ொறுத்தரு!

மனமில்ரைல

என்றொலும்

மனம்பெ�ொங்கிய அழுகின்ரேறொம்

உங்களின் எதிர்கொல

வொழ்ரைவ எண்ணி..!



சீரைமமொடு வந்ததொல

நொங்கசீ�ழிஞ்சு ரே�ொரேறொரேம..

சீக்கொளியொகி

நீங்கபெ!ல்லொம்

ஒருநொளில்

=ொவத்தொன் ரே�ொறீங்க..!

அப்�வும் =ொ#வ�ொட்டி

�ொலுரேவணும் ஞொ�கமிருக்கட்டும்..

=க்க!த்தி (பெ=ர்சி) வந்தபின்பு எங்களின்

=ரித்தி�ரேம

மொறிப்ரே�ொச்சு..

அழகொன பெ�ண்ரை#க்

கொணில்

அ=ந்ததுநிற்கும்



ஆரை!ப்ரே�ொல,

அவளின் ஒய்யொ�

அழகிற்கு ஒய்யொ�க்பெகொட்டரைகயொம், 

எங்களுக்கு எப்�வுரேம இ!ந்தம� நிழல் தொரேன..!

எமரேலொகப்�தவிபெயல்லொம்

எல்லொருக்கும் ஒன்றில்ரைல..

�ொவிகள் என்ரேற

ஆகிவிட்டீர்..!

கட்டத்பெதொட்டிச்

=த்தம் கொதில்

ரேகட்கிறது..

என்றொலும் 



எங்கமனம்

உங்கரை!த்தொன்

நிரைனக்கிறது...!

இயற்ரைகரேயொடு இருந்தகூட்டத்ரைத

இயற்ரைக எய்தவழிவரைக

பெ=ய்திட்டீர்...!

நொட்டுப்புறங்களில்

நொட்டங்பெகொண்டொல் நொனிலரேம

நன்ரைமயில் ஓங்கும்..

இல்ரைலபெயனில்

மொந்தர் கூட்டம்

மண்ணின் மடியில் உறங்குவொர்கள்..!



�ொரேல நஞ்=ொகும்

=ங்கடத்ரைத மொற்றுங்கள்

மொற்றினப் �சுரைவ

எல்லொம்

மண்ணில் புரைதயுங்கள்..!

மண்ணின் ரைமந்தர்கரே! இனியும் உறக்கம்

ரேவண்டொம்..!

இரை�தந்த நொங்கரே!

உங்களுக்கு

இரை�யொகிப் ரே�ொகலொமொ..?

மண்ரைடக்குள்

மூரை!யிருப்�து



உண்ரைமபெயனில்

உ#ர்வு பெ�ற்றுரைழயுங்கள்.!

உன்னத வொழ்வு

உங்களின்

=ந்ததிகளுக்ரேகனும் வொய்க்கட்டும்..!

வொய் மூடியிருந்தொல்

மண்மூடிப்

ரே�ொவீர்கள்..!

மொனுடம் ரேமம்�ட

மண்�யனுற

வொழ்ரேவொம்..

வொருங்கள்..!



கழுரைத கட்பெடறும்பு

ஆனகரைத �ழசு..

இது எருதுகள்

கழுரைதக!ொன கரைதபுதிது ...!

கண்ணீர் சிந்தொமல்

கருத்ரேதொடு சிந்திப்பீர்....! 

உயிர்நீ�ொம்

�ொல்தரும் நொட்டுப் �சுக்கரை!க்

கொப்ரே�ொம்..!

தமிழர்கள் அரைடயொ!ங்களில்  நொங்கள் 

முதன்ரைம என்�ரைத மறவொதீர்..!

கவிஞர் வொரூர்ச்பெ=ல்வன்



பெ=ன்ரைன அரும்�ொக்கம்

இந்தியொ.

.

LTM1 - கவிரைத (2)

துன்�ச்சிக்கலுக்குள்

துய�த்தின் வ!ரைமகள்

எழும்புக்கூடொய்

ஏணிரைவத்து ஏறியரேதொ!

இனபெவறிப் புயலில்

கருப்பும் பெவளுப்பும்

க!ம் கண்டதொல்

இ(ன)டம் மொறின

இனபெவறிக்கழுரைதகள்



ஒன்றொய் ....!!!!...????

=ொதி(தீ)ய �ொகு�ொட்டில்

=ல்லொ� உ#ர்வுகள்

=வுக்கடி �ட்ட =ொட்சியின்

=ரித்தி� குறியீடுகள்

துணியும் இல்லொ

ரேதொலும் இல்லொ

அரை� நிர்வொ#ம்

இரைவகள் 

அதிசியமுமல்ல

ஆச்=ரியமுமல்ல



�ொவொக்கம் கவிஞர் �றம்புநட�ொ=ன் 

கொரை�க்குடி
.

LTM1 - கவிரைத (3)

உரைழத்து ஓடொகிப் ரே�ொன உயரினங்கள்

பிறவிக்குரைறரேயொ  பெ�ரும்பிணி ரேநொரேயொ...

உழுது ஒடிங்கியரேதொ

உழொது முடங்கியரேதொ...

�சிப்பிணி பெகொடுரைமரேயொ... 

�ொ�ொதுரே�ொன வறுரைமரேயொ...

கருப்பு பெவள்ரை! கலப்பி#ரேமொ...

கண்கள் மி�ளும் கொட்சிப் பிரைழரேயொ...

கன்ரைற ஈன்ற குரைறரேயொ...

கவிரைதக்கொன கருவொனரேதொ...



கண்கள் கலங்கி நிற்கிரேதொ...

கண்கள் கலங்க ரைவக்குரேதொ...

கஞ்சிக்கொக ஏங்குரேதொ...  கருவரைறயின் 

குற்றரேமொ...

கண்ணுறங்கிய ரேந�ரேமொ...

கடவுள் �ரைடப்பின் ஊனரேமொ...

பெ=ல்வ�ொணி �த்தினகுமொர்  

.

LTM1 - கவிரைத (4)

நொகப்�ட்டினம்

ஒட்டிப் பிறந்ரேதொம் ஒடுங்கி நின்ரேறொம்- யொம்

ஈருயி�ொ ஓருயி�ொ அறியொது வியந்ரேதொம்!

ஓர் உடலில் இரு தரைலயொம்- இது

 அறிவியல் உலகின் சிக்கல் கரைலயொம்!

 - ஆ.ஆனந்தரேவல்.



.

LTM1 - கருத்துரை� (1)

இங்ரேக பெமலிந்து கொணும் கொரை!கரை! 

கொணும்பெ�ொழுது மனம் பெவதும்புகிறது;

தமிழ் ம�பு நலிந்து விடுரேமொ என்று எண்ணும் 

பெ�ொழுது மனம் �ரைத�ரைதக்கிறது...

.

LTM1 - கருத்துரை� (2)

தமிழனின் வீ� விரை!யொட்டொம்-  ஜல்லிக்கட்டு; 

தமிழனின் �ொ�ம்�ரியத்ரைத உலகுக்குச் 

பெ=ொல்லும் உயிர் மூச்=ொம்;

.

LTM1 - கருத்துரை� (3)



நலிந்த கொரை!களுக்கும்,  அதற்கு நன்ரைம 

பெ=ய்யத் துடிக்கும் கொரை!யர்களுக்கும் 

உதவிடுரேவொம்; ஊட்டம் பெகொடுக்க

நல்ல சூழ்நிரைலரைய உருவொக்கிடுரேவொம்....

.

LTM1 - கருத்துரை� (4)

வறுரைமயிலும் ஒற்றுரைம - MM Ashraf Ali (M)

.

LTM1 - கருத்துரை� (5)

�ச்ரை=யத்ரைத இழந்த உலகு (F)

.

LTM1 - கருத்துரை� (6)

பெ�ொதி சுமக்கப் பிறந்தவர்கள் நொங்கள் என்று 

வொயில்லொ ஜீவன்கள் - Manimekalai (F)

.

LTM1 - கருத்துரை� (7)



எல்லொரேம கருந்துரை!க்குள்

.

LTM1 - கருத்துரை� (8)

என்ன ஆனொலும் =ரி 

நொம் பிரியொமல் இற(இரு)ப்ரே�ொம் - Dr Semmal

.





ரேகொரைவ ஞொனியுடன் ஒரு 

ரே�ட்டி, கட்டுரை�

ரேகொரைவ ஞொனி

ரேநர்கொ#ல்கள் 

பெதொகுப்பிலிருந்து



ஞொனியுடன் ஒரு ரே�ட்டி.... 

'ஞொனி'  தன்ரைன என்றும் ஒரு இலக்கிய 

மொ#வன் என்று பெ=ொல்லிக்பெகொள்! 

விரும்புகிறொர்.  ரேகொரைவரையச் ரே=ர்ந்த இவருக்கு 

இலக்கியம்,  தத்துவம்,  அ�சியல் ஆகியவற்றின் 

அடிப்�ரைடகரை! ஆ�ொய்வதில் ஆர்வம் அதிகம். 

ரேகொரைவயிலிருந்து முன்பு பெவளி வந்த 'புதிய 

தரைலமுரைற'  ரேயொடும்,  தற்ரே�ொது பெவளி வரும் 

'�ரிமொ#ம்'  என்ற இதரேழொடும் 

பெதொடர்புரைடயவர் இவர்.  தன்னுரைடய 



விமர்=னங்கள் சில =மயங்களில் பிறரை�ப் 

புண்�டுத்துவதொக இருந்த ரே�ொதிலும் அரைதத் 

ரேதரைவ என்று கருது�வர், பிறர், இவரை�ப் �ற்றி= 

பெ=ய்யும் விமர்=னங்களிலுள்! உண்ரைமரையப் 

புரிந்து பெகொள்! இவர் விரும்புகிறொர்.  கடந்த, 

�திரைனந்து ஆண்டுகளுக்கு ரேமலொக,  "இலக்கிய 

மொ#ொக்க�ொக"  இருக்கும் இவர், 

�த்திரிக்ரைகபெகன்று ரே�ட்டி பெகொடுக்கச் 

=ம்மதித்தது இதுரேவ முதல் முரைறயொகும். 

ரேகொரைவ வட்டத்தில் பெநடுங்கொலமொக 

இலக்கியத் துரைறயில் �ல மன்றங்கள் 

பெ=யல்�ட்டிருக்கின்றன.  சில 



�த்திரிரைககளும் பெவளி வந்திருக்கின்றன. 

இவற்றில் உங்கள் �ங்கு என்ன ? 

கடந்த 25  ஆண்டுகளுக்குள் ரேகொரைவயில் 

�லவரைகயொன இலக்கியக் கழகங்கள் ரேதொன்றி 

வ!ர்ந்து,  மீண்டும் ரேதொன்றி வ!ர்ந்து 

வந்திருக்கின்றன. =மய இலக்கியம் =ம்�ந்தமொன 

முயற்சிகரை! ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டொ�த்தினர் 

பெதொடர்ந்து பெ=ய்து வருகின்றனர். 

இலக்கியத்ரைதப் பெ�ொருத்தவரை� ரேகொரைவ 

இலக்கியப் ரே��ரைவ,  இலக்கிய நண்�ர்கள் 

=ங்கம்,  ரேதன் கூடு,  சிந்தரைனமன்றம், 

சிந்தரைனயொ!ர் மன்றம்,  வொனம்�ொடி இயக்கம், 

இலக்கிய ஆய்வ�ங்கம்,  பெகொங்கு இலக்கியப் 



ரே��ரைவ முதலியரைவ இங்கு ரேதொன்றி வ!ர்ந்த 

மன்றங்கள். தமிரைழ �யிற்று பெமொழி ஆக்குவதன் 

ரேதரைவ �ற்றி ரேகொரைவயில் நடந்த 

விவொதங்களும் முயற்சிகளும் சிறப்�ொகக் 

குறிப்பிடத் தக்கரைவ தமிழ்க் கவிரைதயில் =மூக 

கண்ரே#ொட்டத்ரைதப் புதுக்கவிரைத 

வடிவத்துக்குள் பெகொண்டு வ� முயன்றது 

வொனம்�ொடி இயக்கம்.  இந்த இயக்கத்தில் 

குறிப்�டத் தக்கவர்.  புவிய�சு,  இ!முருகு , 

சிற்பி,  ரேதன�=ன்,  =க்திக்கனல்,  சிதம்��நொதன் 

முதலியவர்கள்.  இவர்கள் கவிரைதச் =ொதரைன 

ஆ�ொய்ச்சிக்குரியது.  இந்த இயக்கத்தின் 

விமர்=கர்க!ொக நொனும்,  ஜன.  சுந்த�மும்,  ஜன 

ஒளியும் இருந்ரேதொம். 



பின்னர்,  இவ்வியக்கம்,  சில�து தன்னிச்ரை=யொன 

ரே�ொக்கினொலும் இயக்கமொக்கும்ரே�ொது சிலர் 

தனது தரைலரைமரையப் �றி பெகொடுக்க ரேவண்டும் 

என்�தனொலும்,  கவிரைதகரை! ரேமலும் தத்துவச் 

பெ=றிரேவொடு பெகொண்டு பெ=ல்வதில் �யிற்சி 

பெ�றொததினொலும்,  கவிரைத தங்களுக்குத் தந்த 

பெ�ருரைம,  ஆ#வமொகச் சிலரிடம் 

மொறியதனொலும் இயக்கம் சீர்குரைலந்தது.  இன்று, 

''வொனம்�ொடி"   ஒரு கவிரைத இதழ் என்ற 

அ!வில் மட்டும் பெவளி வருகிறது. 

ரேகொரைவயில் இலக்கிய வ!த்ரைதப் 

��ப்பியவர்கள் என்ற வரைகயில் ரே��ொசிரியர் 

மொ.  �ொ,  ரே��ொ.குரு=ொமி,  கு.பெவ,  கிருஷ்#=ொமி 

ஆ=ொன்,  புவிய�சு,  சிற்பி முதலியவர்கரை!க் 



குறிப்பிடலொம்.  ரேகொரைவயிலிருந்து பெவளி வந்த 

இலக்கிய இதழ்களில் குறிப்பிடத் தகுந்தரைவ 

'புதிய தரைலமுரைற', 'ரேதனீ' ஆகியரைவ. 

இலக்கியத்தில் முற்ரே�ொக்கு இலக்கியம், 

பிற்ரே�ொக்கு இலக்கியம் இது �ற்றி உங்கள் 

கருத்து என்ன? 

அழுத்தமொன தன்ரைமயுரைடயது முற்ரே�ொக்கு 

இலக்கியம்.  =மூகத்தில் �ல்ரேவறு வரைகயொன, 

�ல்ரேவறு த�ப் �ட்ட வொழ்க்ரைக நிரைலகள் 

உள்!ன.  இரைவ எல்லொக் கொலத்தும் �ல்வரைகப் 

பி�ச்சிரைனகரே!ொடு இருக்கின்றன.  இப்ரே�ொது 

இப்பி�ச்சிரைனகள் சிக்கல்கள் 



கடுரைமயொயிருக்கின்றன,  இவற்றிற்கொன 

கொ�#ங்களும் ஆழப்�ட்டுள்!ன, 

அகலப்�ட்டுள்!ன.  இப்பி�ச்சிரைனகரை! 

இலக்கியம் பெவளியிடுகிறது.  இரைதச் =ரியொக 

பெவளியிட்டொல் அதுரேவ பி�ச்சிரைனயினுரைடய 

தீர்வுக்கொன எண்#ங்கரை!யும். 

விருப்�ங்கரை!யும் முயற்சிகரை!யும் தூண்டும், 

இத்தன்ரைமயுரைடய இலக்கியம் முற்ரே�ொக்கு 

இலக்கியம்,  உண்ரைமகரை!ப் �ற்றி அக்கரை� 

பெகொள்!ொமல்,  பெவறும் வணிக ரேநொக்ரேகொடு, 

பெவற்றுக் கற்�ரைன அழகுகரே!ொடு,  தொனும் ஒரு 

எழுத்தொ!னொக இருக்க ரேவண்டுபெமன்ற 

பெ�ருரைமரேயொர் பெ=ய்யக்கூடியரைவ பிற்ரே�ொக்கு 

இலக்கியம். 



இதுவரை� தொங்கள் �ரைடத்துள்! 

இலக்கியப் �ரைடப்புக்கள் எரைவ? 

முன்பு,  சில கவிரைதகள் எழுதியிருக்கிரேறன். 

எப்பெ�ொழுதுரேம தத்துவ ரேநொக்கிலொன 

விமர்=னத்தில்தொன் எனக்கு அதிகமொன ஆர்வம். 

இம்முரைறயில் சில கட்டுரை�கரை!யும், 

நூல்கரை!யும் எழுதியிருக்கிரேறன்.  எனது 

கவிரைதகளில் சிறந்தது என்று,  'கல்லிரைக'ரைய 

நொன் குறிப்பிட்டுக் பெகொள்!லொம்.  "இந்திய 

வொழ்க்ரைகயும் மொர்க்சியமும்",  "ரேமட்டில் ஒரு 

அழகிய வீடு"-  இவற்றில் முதல் நூல் 

இந்தியொவுக்ரேகற்ற மொர்க்சியத்ரைதப் �ற்றிய ஒரு 



முன்னுரை�.  அடுத்த நூல்,  பெஜ கிருஷ்#மூர்த்தி 

ரையப் �ற்றிய ஒரு விமர்=ன நூல். 

தமிழ் எழுத்தொ!ர்களில் நீங்கள் விரும்�க் 

கூடியவர் யொவர்? 

நொவலொசிரியர்களில் கன.சுப்பி�மணியம், 

தி.ஜொனகி�ொமன்,  லொ.=ொ.�ொமொமிர்தம், 

சுந்த��ொம=ொமி,  எம்.வி.பெவங்கட்�ொம்,  கிருத்திகொ, 

இந்தி�ொ�ொர்த்த=ொ�தி,  பெஜயகொந்தன்,  சிறுகரைத 

ஆசிரியர்களில் இன்றுள்!வர்களில் 

வண்#நிலவன்,  வண்#தொ=ன்,  பூமணி, 

�ொ.பெஜயபி�கொ=ம் கவிஞர்களில் தர்முசிவ�ொம், 

�சுவய்யொ,  ஞொனக்கூத்தன்,  அப்துல்�குமொன், 

புவிய�சு. 



வட்டொ� இலக்கியம் �ற்றி உங்கள் கருத்து 

என்ன? 

வட்டொ� இலக்கியத்தில்,  குறிப்பிட்ட 

வட்டொ�த்தின் பெமொழிரைய சிறப்�ொகக் 

ரைகயொள்வதும் குறிப்பிட்ட வட்டொ�த்தின் =மூக 

�ழக்க வழக்கங்கரை! எடுத்துச் பெ=ொல்வதும் 

இன்று முதன்ரைமயொகி இருக்கின்றன.   'கரி=ல்' 

இலக்கியம் என்�ரைத கி.  �ொஜநொ�ொய#ன், 

முதலியவர்கள் சிறப்�ொக தமிழில் நிரைல 

நிறுத்தியுள்!னர்.  பெமொழி நரைடயிலுள்! சில 

தனிக் கூறுகள்,   பிற வட்டொ�த்ரைதச் 

=ொர்ந்தவர்களுக்குப் புரியொமலிருந்த ரே�ொதிலும் 

ஒரு இலக்கியத்ரைதப் �ற்றிய =ரியொன அறிரைவப் 



பெ�றுவதற்கு இந்தச் சி�மத்ரைத வொ=கர் 

ரேமற்பெகொள்வது ரேதரைவயொக இருக்க முடியும். 

வட்டொ� இலக்கியத்தில் =ொதரைன புரிந்தவர்க!ொக 

புதுரைமப்பித்தன்,  =ண்முகசுந்த�ம்,  நீல. 

�த்மநொ�ன்,  பெ�ொன்னீலன்,  கி.  �ொஜநொ�ொய#ன், 

�ொ.  பெஜயப்பி�கொ=ம்,  பூமணி,  தி.  ஜொனகி�ொமன் 

முதலியவர்கரை!க் குறிப்பிடலொம்.  பெமொழி 

நரைடரையயும் =மூகப் �ழக்க வழக்கங்கரை!யும் 

�ற்றிய அறிரைவத் பெதொகுப்�தும் அவற்ரைறத் தம் 

�ரைடப்புக்களில் �யன் �டுத்துவதுரேம, 

கவர்ச்சியொன அம்=ங்க!ொக இருப்�தனொல் 

எழுத்தொ!ர்கள்,  இதற்குள்ரே!ரேய முடங்கி 

விடுகிறொர்கள்.  இதனொல் தொன் வட்டொ� 

இலக்கியம் குறுகிய எல்ரைலக்குள் 



பெ=யல்�டுவதொக விமர்=னம் எழுகின்றது. 

ஆனொல் இவற்ரேறொடு அந்தக் குறிப்பிட்ட 

வட்டொ�த்தின் வ�லொற்று ரீதியொன பெ�ொருளியல் 

பி�ச்சிரைனகரை! ரைமயப்�டுத்தி எழுதுவது 

வட்டொ� இலக்கியத்தின் கனத்ரைத 

அதிகப்�டுத்தும்.

=மூக மொற்றத்திற்கு இலக்கியத்தின் �ங்கு 

என்ன?

இலக்கியம் =முதொயத்தில் 

மனிதர்களுக்கிரைடயில் ரேமன்ரைமயொன 

உறவுகரை! வற்புறுத்துகிறது.  இந்த உறவுகள் 

பெநடுங்கொலமொக சில குறுகிய சூழல்களில்,  சில 

மனிதர்கள் தமக்கிரைடயில் மட்டும் 



பெகொண்டிருக்கிற உறவுகள்,  -   இந்த 

ரேமன்ரைமயொன உறவுகள் =மூகம் முழுவதும் 

��வலொக ரேவண்டும் இந்த உறவுகளுக்குத் 

தரைடயொக இருப்�து இன்ரைறய =மூக முரைற, 

இன்ரைறய =மூகத்திலுள்! வர்க்க ரேவறு�ொடுகள், 

சு�ண்டல் முரைற, அ�சு முரைற,  உரைடரைம முரைற, 

இரைவ =ொர்ந்த ஆதிக்க முரைற ஆகியரைவ. இரைவ 

ஒழிந்தொக ரேவண்டும்.  இவற்ரைற ஒழிக்க 

ரேவண்டிய முக்கியமொன பெ�ொறுப்பில் உள்!ரைவ 

உரைழக்கும் வர்க்கம் =ொர்ந்த அரைமப்புக்கள், 

இந்த அரைமப்புக்களில் ஒரு �குதியொக இருப்�து 

இலக்கியம்.

இலக்கியம்,  மனிதர்களுக்கிரைடயிலொன 

ரேமன்ரைமயொன உறவுகரை! என்றும் 



நிரைனவுறுத்திக் பெகொண்ரேட மனிதர்களின் 

ரே�ொ�ொட்டத்திற்கு ஊக்கம் தருகிறது. 

இம்முரைறயில் இலக்கியம் என்ரைறக்குரேம மனித 

உறவுகளில் ஏற்�டும் இறுக்கத்திற்கும் 

சீர்குரைலவுகளுக்கும் எதி�ொக இருக்கும். 

ரே=ொWலி= கொலத்திலும் இலக்கியம் இந்தப் 

�ணிரையத் பெதொடர்ந்து பெ=ய்யும்.  இலக்கியம் 

என்ரைறக்கும் கட்சிக்ரேகொ 

அ�சியல்வொதிகளுக்ரேகொ கொவடி எடுக்கக் கூடொது 

என்�து முக்கியம்.  நொன் முன்பு குறிப்பிட்ட 

எழுத்தொ!ர்கள் ரேமன்ரைமயொன மனித 

உறவுகளில் அக்கரைறரேயொடு எழுது�வர்கள்.



தமிழ்நொட்டில் சிறு �த்திரிரைககள் நிரைறய 

பெவளிவருகின்றன.  அரைவ �ற்றி உங்கள் 

கருத்து என்ன ?

தமிழகத்தில் இன்று கரைல இலக்கியம் கலொச்=ொ�ம் 

ஆகிய துரைறகளில் பெ=யல்�டும் ஒரு புதிய =க்தி 

ரேதொன்றியிருக்கிறது.  சிறு �த்திரிரைககள் �ல 

இதற்கு பெவளியீடொகின்றன.  �டிகள்,  இலக்கிய 

பெவளி வட்டம்,  �ரிமொ#ம்,  மொனுடம், 

பெகொள்ளிப்�ொரைவ,  யொத்�ொ,  �னிமலர் ஆகிய 

�த்திரிரைககள் இவ் வரைகரையச் =ொர்ந்தரைவ. 

இரைவ வணிக =க்திரைய ஆளும் வர்க்கத்ரைதச் 

=ொ�ொதரைவ ஒரு புதிய கலொச்=ொ� 

மறுமலர்ச்சிக்கொக நிற்�ரைவ.



எழுத்தொ!ர்களுக்குச் =ங்கம் ரேதரைவயொ?

ரேதரைவதொன்.  இதற்கு முதன்ரைமயொன கொ�#ம், 

இந்தச் =மூகத்தினுரைடய பி�ச்சிரைனகரை!ப் �ற்றி 

உண்ரைமயொன அக்கரை�ரேயொடு விரிவொக 

விவொதித்துக் பெகொள்!வும் �ரைழய 

இலக்கியங்கரை!யும் தற்கொல இலக்கியப் 

ரே�ொக்குகரை!யும் விரிவொன முரைறயில் 

விமர்=னம் பெ=ய்து உண்ரைமகரை!த் பெதொகுத்துக் 

பெகொள்வதற்கொகவும் எழுத்தொ!ர்களுக்கு அ�சு 

த�ப்பிலிருந்தும் �திப்�கத்தொர்,  பெவளியீட்டொ!ர் 

த�ப்பிலிருந்தும் வரும் பி�ச்சிரைனகரை! 

=ந்திப்�தற்கொகவும் ரேதரைவப்�டும் ரே�ொது 

இச்=மூகப் பி�ச்சிரைனகரை!ப் �ற்றிய தீர்வுக்கு 



உதவியொக இருப்�தற்கொகவும் =ங்கம் 

ரேதரைவதொன்.

இதுரே�ொன்ற ஏதொவது ஒரு =ங்கத்தில் 

நீங்கள் உறுப்பின�ொ?

இல்ரைல.  ரேமற்பெ=ொன்ன முரைறயில் =ங்கங்கள் 

அரைமயவில்ரைல.  அதனொல் இப்பெ�ொழுதிருக்கும் 

சில =ங்கங்களில் நொன் உறுப்பின�ொக இல்ரைல.

இ!ம் எழுத்தொ!ர்களுக்கு நீங்கள் என்ன 

கூற விரும்புகிறீர்கள்?

எழுத்துத்துரைறக்கு வ�க்கூடிய புதிய 

எழுத்தொ!ர்கள்,  புதுரைமப்பித்தரைனக்கூட 



=ரிவ�ப் �டிப்�தில்ரைல. இவர்களுக்கு வொழ்க்ரைக 

அனு�வங்கள் கனமொக இல்ரைல.  வொழ்க்ரைகரைய 

=மூக அ!வில் வ�லொற்று அ!வில் ரைவத்து 

இவர்கள் புரிந்து பெகொள்!வில்ரைல.  இவற்ரைறப் 

புரிந்துபெகொள்! ரேவண்டுமொனொல் நிரைறயப் 

�டிக்க ரேவண்டும்.  அரைத இவர்கள் 

பெ=ய்வதில்ரைல.  தமது கற்�ரைனரையயும் தொங்கள் 

�ொர்க்கும் சில மனிதர்களின் வொழ்க்ரைகரையயும் 

ரைகமுதலொக ரைவத்துக்பெகொண்டு இலக்கியம் 

�ரைடக்கக் பெதொடங்கி விடுகிறொர்கள்.  வணிக 

=க்திகளுக்கும் =ந்தர்ப்�வொத =க்திகளுக்கும் 

இவர்கள் எளிதொக இரைறயொகிவிடக் கூடிய 

=ந்தர்ப்�ங்கள் அதிகமிருக்கின்றன.  சிறந்த 

இலக்கியம் இத்தரைகயவர்களிமிருந்து ரேதொன்ற 



முடியொது.  வொழ்க்ரைகரையரேய தனக்குப் 

பி�ச்சிரைனயொக்கிக் பெகொண்டவர்கள் தொன் சிறந்த 

இலக்கியம் �ரைடக்க முடியும்,

கரைடசியொக ஒரு ரேகள்வி.  தற்கொல 

அ�சியல் �ற்றிய தங்கள் கருத்து என்ன?

இந்தியொவில் பெ�ொரு!ொதொ�ப் பி�ச்சிரைனகள் 

ரேமலும் கடுரைமயொகி வருகின்றன.  இவற்ரைறத் 

தீர்ப்�தற்கொன வழிமுரைறரையப் 

பெ�ருங்கட்சிகபெ!துவும் பெகொண்டிருக்க வில்ரைல. 

மொறொக இக் கட்சிகள் =மூகத்திற்கு பெதொடர்ந்து 

�ொ�மொகி வருகின்றன.  ஆதிக்க =க்திகரே!ொடு 

இரைவ பெநருங்கியிருப்�து இன்று 

பெவளிப்�ரைடயொகி வருகிறது.  இந்த ஆதிக்க 



=க்திகரை! அடிரேயொடு தகர்ப்�து இன்று 

=மூகத்தின் கடரைம.  இதற்கு ஈடு பெகொடுக்கும் 

அ�சியல் =க்திகரே! இன்று ரேதரைவ.  (ரே�ட்டி : 

கலொபெஜயம் (1/05/1980  ரேகொரைவயில் இருந்து 

பெவளிவந்த முகங்கள் இதழ்)

இந்த கட்டுரை�ரைய (02.12.2021)  பெ�ருநூல் 

திட்டத்திற்கு வழங்கிய திண்டுக்கல் �ொம=ொமி 

துரை��ொண்டி அய்யொவுக்கு  நன்றி.





கலீல் ஜிப்�ொனின் கொதல் 

கடிதங்கள்

அன்புத் ரேதொழி ஸியொதொ,

உன்னிடமிருந்து �திரேலொ கடிதரேமொ இல்லொமல் 

கழிந்து ரே�ொன �ல மொதங்களில் �லவற்ரைறப் 

�ற்றியும் சிந்தித்துப் �ொர்த்திருக்கிரேறன். 

என்றொலும் நீ ரேமொ=மொனவ!ொயிருக்கலொம் என்ற 

எண்#ம் மட்டும் எனக்குத் 

ரேதொன்றியரேதயில்ரைல.  நீரேயொ உன் 



ஆத்மொவுக்குள்ளும் ரேமொ=ங்கள் இருக்கின்றன 

என்று ஒப்புக் பெகொண்டிருக்கிறொய். 

நீ பெ=ொல்வரைத நொன் நம்புவதுதொன் =ரி.  உன் 

ஒவ்பெவொரு வொர்த்ரைதயிலும் எனக்குப் �ரிபூ�# 

நம்பிக்ரைக இருக்கிறது.  நொன் ரேமொ=மொனவள் 

என்று  பெ=ொல்வதில் பெ�ருமிதம் பெகொள்கிறொய். 

அந்தப் பெ�ருமிதமும் நியொயமொனதுதொன்.  தன் 

ஆற்றலிலும் தொக்கத்திலும் நல்லதுக்குச் =ரியொன 

=வொலிடுவது ரேமொ=ம் என்றுதொன் பெ=ொல்ல 

ரேவண்டும். 

என்றொலும் உன்னிடம் பெ=ொல்லித்தொனொக 

ரேவண்டும்.  எவ்வ!வுக்கு ரேமொ=மொனவ!ொக நீ 

மொறினொலும் என்ன!வில் �ொதியொவது 



ரேமொ=மொனவ!ொக நீ இருக்க முடியொது. ந�கத்தின் 

இருட்டுக் குரைககளில் �துங்கி நிற்கும் 

ரே�ய்கரை!ப் ரே�ொல ரேமொ=மொனவன் நொன். 

இல்ரைல,  இல்ரைல..  ந�கத்தின் வொ=லில் 

கொவலிருக்கும் கறுப்புப் ரே�ய் அ!வுக்கு 

ரேமொ=மொனவன்.  நீ நம்புவொய் என்�து எனக்குத் 

பெதரியும். 

ஆனொல் ரேமொ=மொனவன் என்ற குற்றச்=ொட்ரைட 

எனக்கு எதி�ொகத் திருப்பிய ஆயுதமொக நீ 

ரைகயில் ஏந்தியது ஏபெனன்�து எனக்கு 

வி!ங்கிய�ொடில்ரைல.  தயவு பெ=ய்து வி!க்கம் 

தருவொயொ? 



எனக்கு நீ கருரை# கூர்ந்து எழுதிய ஒவ்பெவொரு 

கடிதத்துக்கும் �தில் எழுதியிருக்கிரேறன்.  என் 

கொதுகளில் நீ கிசுகிசுத்த ஒவ்பெவொரு 

வொர்த்ரைதயின் பெ�ொருரை!யும் ஆ�ொய்வதில் 

முரைனப்�ொக இருந்திருக்கிரேறன்.  ரேவறு ஏதொவது 

பெ=ய்திருக்க ரேவண்டுமொ என்ன? 

ஏன் இப்�டிக் ரேகட்கிரேறபெனன்கிறொயொ?  ஒரு 

�ொவத்ரைத உன் ரேமல் ஏற்றிச் பெ=ொல்லி என்ரைனத் 

தண்டிக்க உனக்குச் =க்தி இருக்கிறபெதன்று கொட்ட 

நிரைனத்தொய் ரே�ொலும்.  முயற்சியில் 

பெவன்றுவிட்டொய்.  இந்தியக் கொளியின் ரேவல் 

மற்றும் கிரே�க்க டயொனொவின் �ொ#ம் இ�ண்டும் 

ஒருங்கிரை#ந்த உன் வொர்த்ரைதகரை! நம்�த்தொன் 

பெ=ய்கிரேறன்.



இனி என்ன?  நொன் ரேமொ=மொனவன் என்�ரைத நீ 

புரிந்து பெகொண்டொய்.  நீ ரேமொ=மொனவள் என்�ரைத 

நொன் புரிந்து பெகொண்ரேடன்.  இருவருரேம 

தண்டரைனக்குரியவர்கள்தொன் எனும்ரே�ொது 

இ�ண்டு வருடங்களுக்கு முன் பெதொடங்கிப் பின் 

தரைடப்�ட்டுப் ரே�ொன நமது பெதொடர்பு 

பெதொட�ட்டுரேம.

எப்�டியிருக்கிறொய்? பெல�னொனில் பெ=ொல்வரைதப் 

ரே�ொல உன் சுறுசுறுப்ரை� அனு�வித்துக் 

பெகொண்டு நன்றொக இருக்கிறொயொ?  ரே�ொன 

வருடத்துக்கு ரேகொரைட கொலத்தில் ரே�ொலக் ரைகரைய 

உரைடத்துக் பெகொண்டொரேயொ?  அல்லது உன் தொய் 

குதிரை� =வொரி பெ=ய்யக் கூடொது என்று உன்ரைனத் 

தடுத்து விட்டொரே�ொ?  முழுக்ரைககள் இ�ண்ரேடொடு 



எகிப்துக்கு வ�ரேவண்டும் என்ற தொயின் 

கவரைலதொரேன உன்ரைனத் தடுத்திருக்க முடியும். 

குடிகொ�னின் பிதற்றல் ரே�ொக்கில்தொன் என் 

ஆரே�ொக்கியம் இருக்கிறது.  மரைல உச்சிக்கும் 

கடற்கரை�க்குமிரைடரேயயொன இரைடயொட்டத்தில் 

ரேகொரைடரையயும் இரைலயுதிர்கொலத்ரைதயும் 

கழித்ரேதன். நியூயொர்க் திரும்பியரே�ொது இரை!த்து 

பெவளுத்துப் ரே�ொய் ஒன்றும் பெ=ய்ய முடியொமல் 

இருக்கிரேறன். 

கனவுகரே!ொடொன என் ரே�ொ�ொட்டமும் 

பெதொடர்கிறது.  எந்தக் கனவுக!ொ? மரைல உச்சிக்கு 

என்ரைன உய�த் தூக்கிப் �ள்!த்தொக்கின் 



ஆழத்துக்குள் வீசியடிக்கும் அந்த விரேநொதக் 

கனவுகள்தொன்.

அரே�பிய உலகில் பெவளிவரும் �த்திரிரைககளில் 

மிகச் சிறந்த அல்•பூனொன் உன்னுரைடய 

அங்கீகரிப்ரை�ப் பெ�றுகிறது என்�தில் எனக்கு 

மகிழ்ச்சி.  அதன் உரிரைமயொ!ர் இனிய 

இயல்புரைடய இரை!ஞர்.  எண்#ங்களில் 

பெதளிவு. அழகொன எழுத்து. அலீப் என்ற புரைனப் 

பெ�யரில் எழுதிய பெ=ொந்தக் கவிரைதகள்.  இந்த 

இரை!ஞரின் சிறப்பு என்னபெவன்றொல் 

ஐரே�ொப்பியர் �டித்தது அத்தரைனயும் 

�டித்திருப்�ரேதொடு �டித்தரைதச் சீ�ணித்தும் 

ரைவத்திருப்�துதொன். 



நமது நண்�ர் அமீன் ரிXொனிரையப் �ற்றிக் 

ரேகட்கிறொயொ?  அல்•பூன் �த்திரிரைகயில் 

புதியபெதொரு நீண்ட நொவரைல எழுதிக் 

பெகொண்டிருக்கிறொர்.  ஏறக்குரைறய எல்லொ 

அத்தியொயங்கரை!யும் �டித்துக் கொட்டினொர். 

அழகொக வந்திருக்கின்றன.  உன் =ொர்பில் ஒரு 

கட்டுரை�ரைய அல்•பூனுக்கு எழுதுவதொகச் 

பெ=ொல்லியிருக்கிரேறன்.  மகிழ்ச்சிரேயொடு 

எதிர்�ொர்த்துக் கொத்திருக்கிறொர் அதன் 

உரிரைமயொ!ர்.

வொத்தியம் எதுவும் எனக்கு வொசிக்கத் 

பெதரியொபெதன்�ரைத வருத்தத்ரேதொடு பெ=ொல்லிக் 

பெகொள்!த்தொன் ரேவண்டும்.  வொழ்ரைவ 

ரேநசிக்கும!வுக்கு இரை=ரையயும் ரேநசிக்கிரேறன். 



இரை=யின் தத்துவங்கரை!யும் அரைமப்ரை�யும் 

�ற்றித் பெதரிந்து பெகொள்வதுடன் இரை= 

வ�லொற்ரைறப் �ற்றிய ஆழ்ந்த அறிவு பெ�ற்று 

அதன் ரேதொற்றமும் வ!ர்ச்சியும் �ற்றித் பெதரிந்து 

பெகொள்!ரேவண்டும் என்�து என் ஆரை=. 

உயிரே�ொடு இருக்க முடியுமொனொல் அரே�பிய 

பெ�ர்ஸியப் �ொடல்கரை!ப் �ற்றி நீண்டபெதொரு 

கட்டுரை� எழுத ரேவண்டும். 

ரேமற்கத்திய கிழக்கத்திய இரை= இ�ண்டிலுரேம 

எனக்கு ஆர்வம் அதிகம்.  வொ�த்துக்கு ஓரி�ண்டு 

கச்ரே=ரிகளுக்குப் ரே�ொகொமல் இருப்�தில்ரைல. 

அதிலும் ரேமற்கத்திய இரை=யில் ஸிம்�னி, 

பெuொனொடொ,  கொண்டொடொவில் எனக்கு விருப்�ம் 

அதிகம்.  என் இயல்புக்கு ஏற்றதும் என் விருப்பு 



பெவறுப்புகளுக்கு இரை=வொனதுமொன 

கரைலபெயளிரைம ஆ��ொக்களில் 

இல்ரைலபெயன்றுதொன் எனக்குப்�டுகிறது.

உனக்கு மிகவும் பிடித்தமொன ஒ!த் ரேமல் 

எனக்குப் பெ�ரும் பெ�ொறொரைமதொன்.  உன் 

ஒ!த்தின் ந�ம்புகரை! மீட்டி நீ நXொவொந்த் 

இரை=க்கும்ரே�ொது என் பெ�யரை�யும் நயமொன என் 

வொர்த்ரைதகரை!யும் �ொடுவொயொ கண்ரே#? 

அந்தப் �ொடல்தொன் எனக்கு மிகவும் 

பிடித்தமொனது.  முகம்மது நபிகரை!ப் �ற்றிக் 

கொர்ரைலல் பெ=ொன்ன கருத்துகளின் இனிரைம 

அதில் இருக்கிறது.



ஸ்பிங்ஸின் கம்பீ�த்துக்கு முன்னொல் 

நிற்கும்ரே�ொது தயவு கூர்ந்து என்ரைன நிரைனத்துக் 

பெகொள்வொயொ?  எகிப்துக்குப் ரே�ொயிருந்த ரே�ொது 

ஒவ்பெவொரு வொ�மும் இருமுரைற அங்ரேக ரே�ொய்க் 

பெகொண்டிருந்ரேதன்.  பெ�ொன் ம#லில் உட்கொர்ந்து 

பி�மிட் ரேமலும் ஸ்பிங்ஸ் ரேமலும் நிரைலத்த 

�ொர்ரைவரேயொடு �ல மணி ரேந�ம் 

உட்கொர்ந்திருப்ரே�ன். 

�திபெனட்ரேட வயதொன இரை!ஞன் நொன் 

அப்ரே�ொது.  கரைலயின் பி�ம்மொண்ட 

பெவளிப்�ொடுகளுக்குமுன் புயலுக்கு முன் 

நடுங்கும் நொ#ரைலப் ரே�ொல என் ஆத்மொ 

அப்ரே�ொது நடுங்கியதுண்டு. என்ரைனப் �ொர்த்துப் 

புன்னரைகத்த ஸ்பிங்ஸ் என் உள்!த்ரைத 



இனியபெதொரு துய�த்தொலும் மகிழ்வின் 

வலியொலும் நிரைறத்தது.

டொக்டர் W¤மொய்யல் கீழ்த்திரை=யில் புதியபெதொரு 

மறுமலர்ச்சிரையக் பெகொண்டு வ� முடிந்த சிலரில் 

ஒருவர்.  பெல�னொன் தந்த பெ=ொத்து.  உன்ரைனப் 

ரே�ொலரேவ எனக்கும் அவர் மீது பெ�ரும் 

மரியொரைத உண்டு.  எகிப்திலும் சிரியொவிலும் 

uூபிக்கள் விட்டுச் பெ=ன்ற தொக்கங்களுக்கு 

எதிரிரைடயொன ரே�ொக்ரைக நடத்திச் பெ=ல்ல டொக்டர் 

Wுமொய்யல் ரே�ொன்ரேறொர் கீழ்த்திரை= நொடுகளின் 

இன்றியரைமயொத் ரேதரைவ எனத்தொன் 

நம்புகிரேறன்.



ரைக�ல்லொ எஃபெ�ண்டி -  ரைக�ல்லொ என்ற 

பிபெ�ஞ்சுப் புத்தகத்ரைதப் �டித்தொயொ?  நொன் 

இன்னும் �ொர்க்கவில்ரைல.  என்றொலும் அதில் ஓர் 

அத்தியொயம் உன்ரைனப் �ற்றி இருக்கிறபெதன்று 

நண்�பெ�ொருவர் பெ=ொன்னொர்.  இன்பெனொரு 

அத்தியொயம் என்ரைனப் �ற்றியதொம்.  எனரேவ 

உன்னிடம் இ�ண்டு பி�திகள் இருந்தொல் எனக்கு 

ஒன்ரைற அனுப்பி ரைவ.  கடவுள் இதற்கொக 

உனக்குப் �ரி=ளிப்�ொர். 

நடுச்=ொமமொகிவிட்டது.  நல்லி�வு.  எனக்கொக 

உன்ரைனக் கடவுள் �ொதுகொக்கட்டும்.

அன்புள்!



ஜிப்�ொன் கலீல் ஜிப்�ொன்



இ�ொம=ொமி துரை�ப்�ொண்டி, 

ஆபி�கொம் �ண்டிதர், 

கட்டுரை�

ஜமீன்தொ�ர்களுக்கும் 

அடிவருடிகளுக்கும் மட்டுரேம 

ஆங்கிரேலயர்க!ொல் இந்தியர்களுக்குக் 

பெகொடுக்கப்�ட்ட �ொவ்=ொரேகப் ரே�ொன்ற �ட்டம் 

ஒரு தமிழ்நொட்டு விவ=ொயிக்கு ரேவ!ொண்ரைம 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கொகக் பெகொடுக்கப்�ட்டது 



என்�ரைத நம்� முடிகிறதொ?  ஆம் அதிகச் சுரைவ 

பெகொண்ட �ொஜகரும்பு எனும் புதிய கரும்பு 

வரைகரைய உருவொக்கியதொலும் இயற்ரைக 

முரைறயில் விவ=ொயத்தில் அதிக உற்�த்திரையத் 

தரும் பெதொழில் நுட்�த்ரைத அறிமுகம் 

பெ=ய்ததொலும் ஆங்கிரேலய அ�சு அந்தத் தஞ்ரை= 

விவ=ொயிக்கு �ொவ்=ொரேகப் என்ற உயரிய 

�ட்டத்ரைத வழங்கியது. 

அவர் பெ�யர் ஆபி�கொம் �ண்டிதர்.  நூறு 

வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் ஒருவர் 

ஒன்றுக்கு ரேமற்�ட்ட �ல்ரேவறு துரைறகளில் 

ரேமரைதயொக இருந்தொர்,  �ல்ரேவறு 

=ொதரைனகரை!யும் புதிய கண்டுபிடிப்புகரை!யும் 

ஒவ்பெவொரு துரைறயிலும் நிகழ்த்தினொர் அதன் 



வழியொக தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் 

பெ�ருமிதத்ரைத அந்தக் கொலத்தில் இந்திய 

நிலப்��ப்பு முழுரைமயிலும் ஏற்�டுத்தினொர். 

அவர் யொர் என்று யொரே�னும் ரேகட்டொல் உடரேன 

கண்ரை# மூடிக் பெகொண்டு �தில் பெ=ொல்லுங்கள் 

தஞ்ரை=ரையச் =ொர்ந்த �ொவ்=ொரேகப் ஆபி�கொம் 

�ண்டிதர் என்று.

தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்,  வொனியல் 

ஆய்வொ!ர்,  ரே=ொதிடர்,  மிகச்சிறந்த சித்த 

மருத்துவர்,  மருந்து உற்�த்தி நிபு#ர்,  புத்தகப் 

�திப்�ொ!ர்,  அச்=க உரிரைமயொ!ர்,  புரைகப்�டக் 

கரைலஞர்,  சிறந்த �ொடலொசிரியர்,  �ன்பெமொழிப் 

புலவர்,  இரை=க்கருவி வடிவரைமப்�ொ!ர்,  விருது 

பெ�றும் அ!விற்கொன ரேவ!ொண்ரைம விஞ்ஞொனி 



என்ற �ல்துரைறகளிலும் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகளுடன் தனக்ரேகயொன ஆழமொன 

முத்திரை�கரை!ப் �தித்திருந்தொர்.  ஆனொலும் 

தமிழ்கூறு நல்லுலகம் அவருக்கு நன்றிக்கடன் 

பெ=லுத்த ரேவண்டிய ரேதரைவ அவர் 

இரை=த்துரைறயில் பெ=ய்த �ல்ரேவறு ஆய்வுகளும், 

அதனொல்  விரை!ந்த �ல்ரேவறு 

கண்டுபிடிப்புக!ொலும் ஏற்�ட்டுள்!து.

          எங்கொவது இரை=க்கச்ரே=ரி நடந்தொல் 

ரேநரில் பெ=ன்று �ொருங்கள்.  �திரைனந்து 

பெதலுங்குக் கீர்த்தரைனகள்,  ஒன்றி�ண்டு தமிழ்ப் 

�ொடல்கள்,  சில இரை=க் கருவி 

தனியொவர்த்தனங்கள் இவற்றுடன் �லத்த 

ரைகதட்டலுடன் அந்தக் கச்ரே=ரி முடிந்து விடும். 



சிலநொள் கழித்து இரை= விமர்=கர்கள் அற்புதமொன 

ஆலொ�ரைன,  மிக விஸ்தொ�மொ# =ஞ்=ொ�ம், 

அழகொன கமகப் பி�ரேயொகம்,  அதி=யமளிக்கும் 

மரேனொதர்மம் என்பெறல்லொம் எழுதுவொர்கள் 

அல்லது ரே�சுவொர்கள். ஒரு இரை=க் கரைலஞருக்கு 

இரைவ யொவும் அவரின் �ரைடப்புத் திறனுக்கு 

மிகத் ரேதரைவயொன ரேநர்ரைமயொன அவசியமொன 

விWயம்தொன்.  ஆனொல் ஒரு மிகச்சிறந்த 

இரை=க்கரைலஞருக்கு எத்தரைன �ொகங்களில் 

ஆழமொன திறரைம இருக்கிறது என்று ரேகட்டுப் 

�ொருங்கள்.  இரு�து �ொகங்களுக்கு ரேமல் 

தொண்டொது.  சிலர் ரேவண்டுமொனொல் =ற்று 

கூடுதலொகப் �யிற்சி பெ�ற்றவர்க!ொக 

இருப்�ொர்கள்.  ஆனொல் யொரும் நூறு �ொகங்கள் 



வரை� அறிந்தவர்கள் இல்ரைல என்�து 

நிதர்=னமொன உண்ரைம. இன்னமும் சிலர் பெவறும் 

ஐம்�ரேத �ொடல்கரை!க் கூடத் தொண்டொதவர்கள். 

மகொகவி �ொ�தி அவர் கொலத்தில் எழுதினொர் 

”எந்தக் கச்ரே=ரிக்குப் ரே�ொ,  வித்வொன் வொரையத் 

திறந்தொல் வொதொபி க#�தி அரைதத் தவி� 

புதிதொய் ஏதும் இல்ரைல”  என அதுதொன் 

இப்ரே�ொதும் இங்கிருக்கும் நிரைலரைம.

         இதற்கொன கொ�#ம் கர்நொடக இரை=யின் 

ரே�ொதொரைமதொன்.  தஞ்ரை=ரைய ஆண்ட நொயக்க 

மன்னர்களின் அ�=ரைவயில் இருந்த 

ரேகொவிந்ததீட்சிதர் நொயக்க மன்னர்களுடன் மிக 

பெநருக்கமொனவர்.  அவர் மகன் ரேவங்கிடமகி 

என்�வர் 300 வருடங்கள் முன் எழுதிய 



=துர்த்தண்டிப் பி�கொசிரைக எனும் நூலில் 

ரேம!கர்த்தொ இ�ொகங்கள் 72 என்ற கருத்து 

மன்னர்க!ொல் ஏற்றுக் பெகொள்!ப்�ட்டது. 

ரேம!கர்த்தொ என்�து தொய் இ�ொகம்.  அதன் 

வழியொகப் பிறந்த குழந்ரைத இ�ொகங்கள் ஜன்ய 

இ�ொகங்கள் என்று அரைழக்கப்�டுகின்றன. 

           திண்டுக்கல்லில் ஆசிரிய�ொகப் 

�ணியொற்றியரே�ொரேத இரை=ரைய முரைறயொகக் 

கற்றுக் பெகொண்ட ஆபி�கொம்�ண்டிதர் பின் 

தஞ்ரை=க்குச் பெ=ன்ற பின்னரும் இரை= மீதுள்! 

தீ�ொக் கொதலினொல் நொதஸ்வ�ம்,  ஆர்ரேமொனியம், 

வீரை#,  பிடில் ஆகிய வொத்தியங்கரை! 

இரை=ப்�திலும் ரேதர்ச்சி பெ�ற்றொர்.  இயல்�ொகரேவ 

எரைதயும் நுணுக்கமொக ஆய்வு பெ=ய்திடும் 



�ண்டிதருக்கு கர்நொடக இரை=யின் 

அடிப்�ரைடகள் மீதும் அதன் சிக்கல்கள் மீதும் 

�ல்ரேவறு ரேகள்விகள் எழுந்தன.  எங்பெகங்ரேகொ 

விரைடகளுக்கொன ரேதடலில் ரேதொற்றவர் 

கரைடசியில் அதற்கொன விரைடகரை! தமிழ் 

இலக்கியமொன சிலப்�திகொ�த்தில் 

கண்டு#ர்ந்தொர்.  ஆம் சிலப்�திகொ�ம் பெவறும் 

கரைதயல்ல இரை= மற்றும் நடனம் குறித்த 

விரிவொன வி!க்கங்கரை!க் பெகொண்டிருக்கும் 

கொப்பியம்.  அதில் உள்! மொதவியின் நடன 

அ�ங்ரேகற்றப் �குதியிலும் ஆய்ச்சியர் கு�ரைவ 

வட்டப்�ொரைல ரே�ொன்ற �ல்ரேவறு �குதிகளிலும் 

நுட்�மொக ஆய்வு பெ=ய்தொர்.  அதில் அவர் 

கர்நொடக இரை= என்ற முரைற பெ=ொல்லும் 72 



ரேம!கர்த்தொ (தொய்ப்�ண்கள்)  இ�ொகங்களுக்கு 

அறிவியல் பூர்வமொக வொய்ப்பில்ரைல என்�ரைத 

கண்டறிந்தொர்.  அதற்குப் �திலொக சுத்த மத்திமம் 

பி�தி மத்திமம் என்�ரைவகளில் 

ஒவ்பெவொன்றிலும் 16 ஆக 32 தொய்ப் 

�ண்களுக்ரேக வொய்ப்பிருக்கிறது என்�ரைதக் 

கண்டறிந்தொர். 



                  ஆபி�கொம் �ண்டிதரின் 

குடும்�ம் 

             இந்த 32 தொய்ப் �ண்களில் 

(இ�ொகங்கள்)  உருவொகக் கூடிய ஜன்ய 

இ�ொகங்கள் என்னும் ரே=ய்�ண்கள் உருவொகும் 

முரைற குறித்து அடுத்து ஆய்வு பெ=ய்தொர். 



அப்ரே�ொதுதொன் �ண்களுக்குள் நுட்�மொக 

ஒளிந்திருக்கும் கணித முரைறரைய உ#ர்ந்தொர். 

அடுத்து அந்தக் கணித முரைறரைய விரிவு பெ=ய்து 

புதிய இ�ொகங்கள் உருவொகும் முரைறரையக் 

கண்டறிந்தொர்.  அரைத ஒரு கணிதச் =மன்�ொடொக 

மொற்றினொர்.  அதன் பெ�யர் இ�ொகப் புட கணிதம். 

இந்த கணித முரைறரைய முழுரைமயொகப் 

�யன்�டுத்தும்ரே�ொது �ரைழய தமிழ் 

இரை=யொசிரியர்கள் குறிப்பிடுவது ரே�ொல புதிய 

இ�ொகங்கரை! உருவொக்கிட இயலும் என 

நிறுவினொர்.  அவர் இரை=க்கு இலக்க#ம் 

அரைமக்கவில்ரைல ஆனொல் இரை=க்கொன 

விஞ்ஞொன வழிரைய வகுத்த பெ�ரும் அறிவியல் 

அறிஞர்.12,  000 இ�ொகங்கள் தமிழிரை=யில் 



உள்!து என தமிழ் நூல்கள் குறிப்பிடுவது 

உண்ரைம என நிறுவி முடிப்�தற்குள் இயற்ரைக 

அவரை� 1919 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 அன்று 

தன்வ=ம் ஏற்றுக் பெகொண்டது தமிழுலகத்திற்கும் 

தமிழிரை=க்கும் மட்டுமின்றி உலக இரை= 

ம�பிற்ரேக ஏற்�ட்ட ரே�ரிழப்�ொகும்

          அவர் வொழ்க்ரைகயில் குறிப்பிடத் தகுந்த 

�ல்ரேவறு நிகழ்வுகள் உள்!ன.  ஆனொல் இது 

வொழ்க்ரைக வ�லொற்றுக் கட்டுரை� அல்ல.  அவரின் 

வொழ்வின் மிக முக்கிய நிகழ்வுகரை! சிறு 

குறிப்�ொக விவரிக்கலொம்.  திருபெநல்ரேவலி 

மொவட்டம் பெதன்கொசி வட்டத்தில் உள்! 

=ொம்�வர் வடகரை� என்னும் ஊரில் முத்துச்=ொமி 

நொடொர் அன்னம்மொள் தம்�திகளுக்கு மகனொக 



02.08.1859 இல் பிறந்தொர்.  ஆபி�கொம் தமது 

பெதொடக்கக் கல்விரைய சு�ண்ரைட எனும் ஊரிலும், 

அதன் பிறகு,  உயர்கல்விரைய �ன்றிகு!ம் எனும் 

ஊரிலும் முடித்தொர்.

      1874 இல் திண்டுக்கல் நொர்மல் ஆசிரியப் 

�யிற்சிப் �ள்ளியில் ரே=ர்ந்து முதன் 

மொ#க்க�ொகத் ரேதர்ச்சி பெ�ற்றொர்.  ஆப்ரிகொமின் 

தனித்திறரைமரைய வியந்து ரே�ொற்றி அதன் 

முதல்வர் அருள்திரு யொர்க் துரை� அவர்கள் தமது 

மொதிரிப் �ள்ளியில் ஆசிரிய�ொக நியமனம் 

பெ=ய்தொர்.  �ள்ளி வகுப்�ரைறயில் �ொடங்கரை! 

ரேந�டியொக வழரைமயொன முரைறயில் நடத்தொமல், 

கரைதயின் ஊடொகரேவ வலியுறுத்துவொர்.  இதன் 



கொ�#மொக அவரை�ப் �ள்ளியில் "கரைத 

வொத்தியொர்" என்று அரைழத்தனர்.

       திண்டுக்கல்லில் புகழ்பெ�ற்ற வயலின் 

வித்வொன் =ரைடயொண்டிப் �த்தரிடம் பெ=ன்று =�ளி 

வரிரை=,  அலங்கொ�ம்,  கீதம்,  கீர்த்தரைன,  வர்#ம் 

ஆகியவற்ரைற முரைறயொகக் கற்று பெகொண்டொர். 

ஐரே�ொப்பிய இரை= வல்லுந�ொன ரே��ொசிரியர் 

தஞ்ரை= ஏ.ஜி.  பிச்ரை=முத்து அவர்களின் 

மொ#ொக்க�ொகி ரேமற்கத்திய இரை=ரையயும் கற்றுத் 

ரேதர்ந்தொர்.

        இரை=த்துரைறயில் இருந்துபெகொண்ரேட சித்த 

மருத்துவம் கற்றுக்பெகொள்வதிலும் ஆர்வ 

மிகுதிரேயொடு கொ#ப்�ட்டொர்.  அவர் நண்�ருடன் 



சுருளிமரைலக்குச் பெ=ல்லும் வொய்ப்பு கிரைடத்தது. 

அங்கு கரு#ொனந்த முனிவர் என்�வரை�ச் 

=ந்தித்து �ல்ரேவறு ரேநொய்க்ரை! தீர்க்கும் 

மருந்துகள் தயொரிக்கும் முரைறரைய கற்றுக் 

பெகொண்டொர்.

     1882 இல் திரும#ம் நடந்தது.  இவரின் 

துரை#வியொர் ஞொனவடிவு பெ�ொன்னம்மொள் 

ஆசிரியப் �யிற்சி பெ�ற்றவர்.  இருவருக்கும் 

தஞ்ரை=யில் உள்! சீமொட்டி ரேநப்பியர் பெ�ண்கள் 

�ள்ளியில் �ணியொற்றும் வொய்ப்பு கிரைடத்தது. 

இதனொல் திண்டுக்கல்லில் இருந்து தஞ்=ொவூருக்கு 

குடிபெ�யர்ந்தனர்.  அப்�ள்ளியின் முதல்வர் 

அருட்திரு.  பிரே!க் �ண்டிதர் மரைனவி 

ஞொனவடிவு பெ�ொன்னம்மொள் அம்ரைமயொருக்கு 



தரைலரைம ஆசிரியர் பெ�ொறுப்ரை�யும், 

�ண்டிதருக்கு தமிழொசிரியர் பெ�ொறுப்ரை�யும் 

வழங்கினொர்.

       1890 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் �ணியிலிருந்து 

இருவரும் விலகினர்.  மீண்டும் கரு#ொனந்தர் 

=ஞ்சீவி மருந்துகரை! தயொரிக்கும் �ணியில் 

தம்ரைம ஈடு�டுத்திக்பெகொண்டனர்.  துவக்கத்தில் 

�#வ�வு அதிகம் இல்ரைல என்றொலும் 

கொலப்ரே�ொக்கில் ‘கரு#ொனந்தர் =ஞ்சீவி 

மருந்துகள்’ என்ற பெ�யரில் தயொரித்த ரேகொ�=ரைன 

மொத்திரை� உள்ளிட்ட சித்த மருந்துகள், 

இந்தியொவில் மட்டுமல்லொமல், இலங்ரைக, �ர்மொ, 

சிங்கப்பூர்,  மரேலசியொ ஆகிய நொடுகளில் பெ�ரும் 



வ�ரேவற்ரை�ப் பெ�ற்றது.  மருந்து விற்�ரைன 

வழியொக அதிக!வில் பெ�ொருளீட்டினொர். 

       அவரின் இ�ண்டொவது மரைனவி ரேகொவில் 

�ொக்கியத்தம்மொள் ஆசிரியர்.  மிகச் சிறந்த இரை= 

ஆளுரைம அந்தக் கொலத்திரேலரேய வீரை#, 

பியொரேனொ ரே�ொன்ற கருவிகரை! இரை=ப்�தில் 

ரேதர்ச்சி பெ�ற்றவர்.  அவர்கள் இருவருக்கும் 

இரைடயொன மிக ஆழமொன இரை=யினொல் 

ஏற்�ட்ட கொதல் கரைதரையக் குறித்துப் ரே�சிட ஒரு 

தனி புதினரேம எழுத ரேவண்டும்

தஞ்ரை=க்கு அருகில் 100 ஏக்கர் ��ப்பில் 

நிலபெமொன்ரைற விரைலக்கு வொங்கி அதற்க்கு 

'கரு#ொனந்தபு�ம்'  என்று பெ�யரிட்டொர்.  அங்கு 

உருவொன ரேதொட்டத்தில் மொங்கன்றுகள், 



�லொம�ங்கள்,  பெதன்ரைனம�ங்கள் 

வ!ர்க்கப்�ட்டன.  1907 முதல் 1914 வரை� 

நரைடபெ�ற்ற விவ=ொயப் பெ�ொருட்கொட்சியில் 

கரு#ொனந்தபு�த் ரேதொட்டம் �ங்குபெ�ற்று 6 

தங்க� �தக்கங்களும்,  37 பெவள்ளிப் 

�தக்கங்களும் பெவன்றது.

          திண்டுக்கல்லில் இருந்தரே�ொது 

அச்சுத்பெதொழிரைலயும் கற்றவர் என்�தொல், 

1912 இல் தஞ்ரை=யில் மின்=க்தியொல் இயங்கும் 

'லொலி அச்=கம்'  எனும் பெ�யரில் அச்=கத்ரைத 

நிறுவினொர்.  1909 இல் லண்டன் அ�சுக் கரைலச் 

=ங்கத்தின் உறுப்பின�ொகத் 

ரேதர்ந்பெதடுக்கப்�ட்டொர்.  �ண்டிதர் தமிழில் 

�ொடல் எழுதும் �ணியில் தம்ரைம ஈடு�டுத்திக் 



பெகொண்டு -  96 தமிழிரை=ப்�ொடல்கரை! 

இயற்றினொர்.1912 முதல் 1916 வரை� '=ங்கீத 

வித்தியொ மகொஜன =ங்கம்'  பெ�யரில் �ல இரை= 

மொநொடுகரை! தமது பெ=ொந்த முயற்சியிலும் 

பெ=லவிலும் நடத்தினொர்.  ரேமற்கத்திய இரை= 

விற்�ன்னர்கரை!யும் இந்த மொநொட்டில் �ங்ரேகற்க 

ரைவத்து தமிழிரை=க்குப் புத்துயிர்ப்பு தந்தொர்.

         வடக்ரேக �ொடப்�டும் இந்துஸ்தொனி இரை= 

என்�து தமிழிரை= என்றும்,  சிலப்�திகொ�த்தில் 

கொ#ப்�டும் இரை= குறித்த தகவல்கள் இன்ரைறய 

கர்நொடக இரை=யில் உள்! மூல இலக்க#ங்கள் 

என்றும்,  இன்று இரை=யின் அடிப்�ரைடக!ொக 

வ!ங்கும் இ�ொகங்கரை! உண்டு �ண்ணும் 

முரைறயும்,  �ொடும் முரைறயும் நமது �ழந்தமிழ் 



இரை= இலக்க#த்தில் இருந்ரேத வந்தது என்றும் 

அறிவித்தொர்.  

        1916 ஆம் ஆண்டில் �ரே�ொடொவில் 

நரைடபெ�ற்ற அகில இந்திய இரை= மொநொட்டில் 

கலந்துபெகொண்டு,  தனது ஆய்வு முடிவுகரை! 

ஆய்வொ!ர்கள் முன் நிரூபித்தொர். 

இரை=த்தமிழ் குறித்து அரிய உண்ரைமகரை! 

வி!க்கும் வரைகயில் 1917 ஆம் ஆண்டில் 

'கரு#ொமிர்த =ொக�ம்'  என்னும் நூலிரைன 

�ண்டிதர் பெவளியிட்டொர்.   இந்த நூல் தமிழிரை= 

வ �லொற்றில் ஒரு ரைமல் கல்.

       பெ�ொதுவொகரேவ தமிழர் மனம் மறதி மிக்கது. 

அதிகமொக தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் 



உரைழத்தவர்கள் மீதொன மரியொரைதயும் நன்றியும் 

இல்லொதது.  அவர் மரைறந்து நூறொண்டுகள் 

ஆகிவிட்டன.  கொற்றில் கரை�ந்த கீதம் ரே�ொல 

அவரின் அ!விட முடியொத தமிழிரை=க்கொன 

கண்டுபிடிப்புகள் மறக்கப்�ட்டன, 

மரைறக்கப்�ட்டன என்�து மிகக் க=ப்�ொன 

வ�லொற்று உண்ரைம.

- திரு �ொம=ொமி துரை��ொண்டி, 2019



.



ரேகொட்டொறு தமிழ�=ன், 

திருக்குறள் உரை�யொடல், 

கட்டுரை�

அ#ங்குபெகொல் ஆய்மயில் பெகொல்ரேலொ 

கனங்குரைழ

மொதர்பெகொல் மொலும்என் பெநஞ்சு

(அதிகொ�ம்: தரைக அ#ங்கு உறுத்தல் 



குறள் எண்:1081)

நொன் : பெ�ண்#ொ இவள்...?

ரே�ய்...!

அழகுப்ரே�ய்...பிடொரி ...!

அயலொன் : உனக்கு என்ன ஆயிற்று ?

ரே�ய் என்கிறொய்;

பிடொரி என்கிறொய்.

நொன் : ரேவறு என்ன பெ=ய்யட்டும் பெ�ரிரேயொரே�! 

அப்�டியன்ரேறொ

�ொடொய்ப் �டுத்துகிறொள்

இந்தப் �ொதகி...!

அயலொன் : இல்ரைல ...



நொன் : எனிலிவள் மயிரேலொ? 

பின்னொல் இருக்கும் 

பின்னல்

அப்�டித்தொன் கூறுகிறது.

அயலொன் : முட்டொ!ொ நீ?

உன் முன்னொல் 

நிற்�து ஆ#ொ? பெ�ண்#ொ?

ஆண்மயிலுக்குத் தொரேன

ரேதொரைகயுண்டு.

நொன் : ஆமொம் ஆமொம் 

அப்�டியொனொல் 

இவள் மொனுடப் பெ�ண்தொனொ?



எனில்

இத்தரைனக் கனமொய்க் கூந்தல்

எதற்கு?

அயலொன் : ஆய்வுக்குரிய மயில்தொன்...

ஆட்டிப் �ரைடக்கும் ரே�ய்தொன்...

நொன் : அய்ரேயொ! 

மீண்டும் குழப்�ம்...மயக்கம்

நொன் மயிபெலன்றொல் அயலொன் ஆண்மயிலுக்குத் 

தொரேன ரேதொரைக உண்பெடன்கிறொன்...

நொன் ரே�பெயன்றொலும் ரேகள்வி ரேகட்கிறொன்.

இறுதியில் அவரேன மயிபெலன்கிறொன்

அறியொரைம தீர்க்கப்



பெ�ரிரேயொரே� வொரும்

என் 

மூச்ரை=த் பெதளிவிக்கும்

மூலிரைக தொரும்.

.

ரேகொட்டொறு தமிழ�=ன் (எ) =.=.ரேவல�சு

2021



இ�ொம கி, தமிபெழனும் 

ரேகள்வி, கட்டுரை�

தமிபெழனும் ரேகள்வி

அன்பிற்குரிய வொ=கருக்கு,

இந்த ஆண்டு (2003)  ஆகசுடு 15-ல் 

கணினியில் தமிழ் என்ற விழிப்பு#ர்ச்சி 

விழொரைவ அமீ�கத் தமிழர்கள் சிலர் ரே=ர்ந்து 

திருவொரூரில் நடத்தினொர்கள்.  �ொ�ொட்டப் 

�டரேவண்டிய நல்ல முயற்சி;  இதுரே�ொன்ற 



உருப்�டியொன நிகழ்வுகள் �ல ஊர்களிலும் 

நடத்தப் �டரேவண்டும்.  கரைத,  கவிரைத,  இன்ன 

பிறவற்ரைற மட்டுரேம நமக்குள் ரே�சிக் பெகொண்டு 

இருப்�தில் மட்டும் �லனில்ரைல.  அதற்கு 

ரேமலும் உள்!ரைவ இதுரே�ொன்ற விழிப்பு#ர்வு 

நிகழ்ச்சிகள்.  தமிழ் எதிர்கொலத்தில் பெதொடர்ந்து 

வொழ நம் �ங்களிப்புத் ரேதரைவ.  நிகழ்ச்சியின் 

பெ�ொழுது ஒரு நூலும் பெவளியிடப் �ட்டது. 

அந்தப் பெ�ொத்தகத்தில் என் �ங்களிப்�ொக இருந்த 

கட்டுரை�ரைய உங்கள் வொசிப்பிற்கொக இங்கு 

தருகிரேறன்.

இந்த மலர் உங்களுக்கு வந்து ரே=ர்ந்து, 

இந்தக் கட்டுரை� வரை�க்கும் விருப்�த்ரேதொடு 

நீங்கள் �டிக்க முற்�ட்டு இருப்பீர்க!ொனொல், 



தமிழ் ரேமல் உங்களுக்கு ஏரேதொ ஒரு �ற்று 

அல்லது அக்கரைற இருக்கிறது என்று தொன் 

பெ=ொல்ல ரேவண்டும்.  அப்�டியொனொல் 

உங்கரே!ொடு ரே�=லொம்;  இன்னும் பெ=ொன்னொல் 

ரே�=த்தொன் ரேவண்டும்;  உங்கரை!ப் 

ரே�ொன்றவர்களுடன் கலந்து உரை�யொடொமல் 

ரேவறு யொருடன் நொன் உரை�யொடப் ரே�ொகிரேறன்?

தமிழ் பெமொழிரையப் ரே�=,  �டிக்க,  மற்றும் 

எழுத எங்கு கற்றுக் பெகொண்டீர்கள்?  உங்கள் 

பெ�ற்ரேறொரிடம் இருந்தொ,  ஆசிரியரிடம் இருந்தொ, 

அல்லது உங்கரை!ச் சுற்றி உள்! சுற்றம்,  நட்பில் 

இருந்தொ?  நீங்கள் எந்த இடங்களில் எல்லொம் 

தமிழில் ரே�சுகிறீர்கள்?  எங்பெகல்லொம் 

ஆங்கிலத்தில் ரே�சுகிறீர்கள்?  உங்கள் பெநடு 



நொரை!ய நண்�ரை�ரேயொ,  அல்லது முன்பின் 

பெதரியொத தமிழரை�ரேயொ �ொர்க்கும் பெ�ொழுது, 

அந்தக் க#த்தில் நீங்கள் தமிழில் 

உரை�யொடுகிறீர்க!ொ,  அல்லது ஆங்கிலத்தில் 

உரை�யொடுகிறீர்க!ொ?

நீங்கள் ரே�சும் ஆங்கிலத்திற்குள் 

உங்கரை! அறியொமல் தமிழ் ஊடுறுவுகிறதொ? 

அப்�டி ஊடுறுவினொல் அரைத ஒரு நொகரிகம் 

இல்லொத �ட்டிக் கொட்டுத் தனம் என்று எண்ணிக் 

பெகொஞ்=ம் பெவட்கப் �ட்டுக் பெகொண்டு,  அரைதத் 

தவிர்க்க முயன்றிருக்கிறீர்க!ொ? உங்கள் ஆங்கில 

வன்ரைம கூடுவதற்கொகப் �ல்ரேவறு �யிற்சிகள் 

பெ=ய்ய முற்�ட்டிருக்கிறீர்க!ொ?  உங்கள் வீட்டில் 

ஆங்கிலம் -  ஆங்கிலம் அக�முதலிரைய 



ரைவத்திருக்கிறீர்க!ொ?  உங்களுக்குத் பெதரியொத 

ஆங்கிலச் பெ=ொற்கரை!ப் �யிலும் ரே�ொது 

அவற்றின் பெ�ொருள் அறிய ரேவண்டிச் =ட்பெடன்று 

அக� முதலிரையத் ரேதடுகிறீர்க!ொ?

ஆங்கிலப் ரே�ச்சில் சிறக்க ரேவண்டும் 

என்ற ஒய்யொ� எண்#த்தொல் உந்தப் பெ�ற்று, 

உச்=க் கட்டமொக,  தங்கள் பெ�ற்ரேறொரே�ொடும் 

சுற்றத்தொரே�ொடும் இருக்கும் உறரைவரேய கூடச் 

சில ரே�ொது முற்றிலும் துண்டித்துக் பெகொள்!ச் 

சிலர் முயலுவொர்கள்;  அந்த விவ�ங் பெகட்ட 

நிரைலக்கு நீங்கள் ரே�ொனதுண்ரேடொ ?  ஆங்கிலம் 

அறியொப் பெ�ற்ரேறொர்,  சுற்றத்தொரின் வொரைடரேய 

உங்களூக்கும்,  உங்கள் பிறங்கரைடகளுக்கும் 



(successors)  வ�க்கூடொது என்று நீங்கள் 

எண்ணியதுண்ரேடொ ?

உங்கள் ரே�ச்சில் தமிழ் மிக மிகக் 

குரைறந்து இருந்தொல் அது எதனொல் ஏற்�டுகிறது? 

தமிழும்,  தமிழன் என்ற அரைடயொ!மும் 

ரேவண்டொம் என்று முடிபெவடுத்து 

விலக்குகிறீர்க!ொ?  அல்லது ரே=ொம்�லொலும், 

கவனக் குரைறவொலும்,  ஆங்கிலம் �ழகினொல் 

குமுகொயத்தில் ஒரு ரேமலிடம் கிரைடக்கும் என்ற 

உந்துதலொலும் தமிரைழ விலக்குகிறீர்க!ொ?  தமிழ் 

என்�து ஒரு பெமொழி மட்டுமல்ல,  அது தமிழ 

நொகரிகத்தின் கருவூலம் என்�ரைத மறுத்து,  அது 

பெவறும் கருத்துப் �ரிமொற்ற பெமொழி,  இனி வரும் 



நொட்களில் ஆங்கிலரேம ரே�ொதும் என்று 

எண்ணுகிறீர்க!ொ?

இதற்பெகல்லொம் ஆம் என்று நீங்கள் 

விரைடயளித்தொல் உங்கரே!ொடு ரேமற்பெகொண்டு 

நொன் உரை�யொடுவதில் பெ�ொருள் இல்ரைல; ரேமற்கு 

இந்தியத் தீவுகளில் இருந்துபெகொண்டு நொரைலந்து 

தரைலமுரைறக்கு அப்புறமும் தன் பெ�யரை� 

முட்டம்மொ என்று ரைவத்துக் பெகொண்டு "தன் 

தொத்தொ தண்ட�ொணிக்குக் பெகொஞ்சூண்டு தமிழ் 

பெதரியும்"  என்று பெ=ொல்லித் தமிழில் ரே�= 

இயலொத ஒரு பெ�ண்ணுக்கும் உங்களுக்கும் 

மிகுந்த ரேவறு�ொடு இல்ரைல.  பெவகு விரை�வில் 

நீங்கள் எங்கரை! விட்டுப் பெ�ருந் பெதொரைலவு 

விலகிப் ரே�ொய்விடுவீர்கள்;  என்ரேறொ ஒரு நொள் 



தமிழ�ொய் இருந்ததற்கொக உங்கரே!ொடு நொங்கள் 

அன்பு �ொ�ொட்ட முடியும்.  அவ்வ!ரேவ. 

எங்கிருந்தொலும் வொழ்க, வ!முடன்!

மொறொக ரேமரேல உள்! ரேகள்விகளுக்கு 

ஆம் என்று பெ=ொல்லொமல் பெகொஞ்=மொவது 

தடுமொறினீர்கள் என்றொல் உங்கரே!ொடு 

உரை�யொடுவதில் இன்னும் �லன் உண்டு.  அந்த 

எண்#த்தினொரேலரேய ரேமலும் இங்கு 

உரை�யொடுகிரேறன்.

சுற்றம்,  நட்பு ரே�ொன்ற இடங்களில் 

நீங்கள் தமிழ் ரே�=த் தவித்திருக்கிறீர்க!ொ? 

அலுவல் தவிர்த்து மற்ரேறொரே�ொடு நீங்கள் ரே�சும் 



உரை�யொடல்களில் எத்தரைன விழுக்கொடு தமிழில் 

இருக்கும்? அடிப்�ரைட வொழ்க்ரைகச் பெ=ய்திகளில் 

உங்க!ொல் தமிழில் உரை�யொட முடிகிறதொ? தமிழ் 

ரே�சும் ரே�ொது ஆங்கிலம் ஊடுறுவினொல் அரைதப் 

�ட்டிக் கொட்டுத் தனம் என்று எண்#ொமல், 

நொகரிகம் என்று எண்ணுகிறீர்க!ொ?  அந்த 

ஊடுறுவரைலத் தவிர்க்க முடியும் என்று 

அறிவீர்கரே!ொ?  உங்கள் வீட்டில் தமிழ்-தமிழ் 

அக�முதலி இருக்கிறதொ?  தமிழ்-  ஆங்கிலம் 

அக�முதலி இருக்கிறதொ?  உங்களுக்குத் 

பெதரியொத தமிழ்ச் பெ=ொற்கரை!ப் �யிலும் ரே�ொது 

உடரேன தமிழ்-தமிழ் அக�முதலிரையத் 

ரேதடுகிறீர்க!ொ?



உங்கள் பெ�ற்ரேறொர் அறிந்த தமிரேழொடு 

உங்கள் தமிரைழ ஒப்பிட்டொல் இப்பெ�ொழுது 

அந்தப் ரே�ச்சில் தமிழ் எவ்வ!வு ரேதறும்?  98 

விழுக்கொடொவது ரேதறுமொ?  இ�ண்டு விழுக்கொடு 

குரைறந்தொரேலரேய ஏழொவது தரைலமுரைறயில் 

முக்கொல் �ங்கு தமிழ் "ரே�ொரேய ரே�ொயிந்தி" என்று 

உங்களுக்குத் பெதரியுமொ?  எந்த ஒரு 

பெமொழியிலும் கிட்டத்தட்ட 85 விழுக்கொடு 

விரைனயல்லொத பெ�யர்,  இரைட மற்றும் உரிச் 

பெ=ொற்கள் என்றும் 15 விழுக்கொடுகரே! 

விரைனச்பெ=ொற்கள் என்றும் உங்களுக்குத் 

பெதரியுமொ?  பெ=ொல்வ!த்ரைதக் கூட்டுவது என்�து 

பெ�யர்ச்பெ=ொற்கரை! ரேமலும் ரேமலும் 

அறிந்துபெகொள்ளுவரேத என்று 



ரேகட்டிருக்கிறீர்க!ொ?  நம் ஊர்ப்�க்கம் நொம் 

கற்றுக் பெகொண்டரைவ கூடப் புழங்கிக் பெகொண்ரேட 

இருக்கவில்ரைல என்றொல் மறந்துவிடும் என்று 

அறிவீர்க!ொ?  தமிழ் வட்டொ�த்திற்கு வட்டொ�ம் 

ஓ�!வு மொறிப் புழங்குகிறது என்று பெதரியுமொ? 

இந்தத் தமிழ் நிரைலத்திருக்க நொம் 

என்பெனபெவல்லொம் பெ=ய்கிரேறொம் என்று 

எண்ணிப் �ொர்த்திருக்கிறீர்க!ொ?  தமிழ் என்�து 

நொம் �ழகும் ஒரு பெமொழி என்�ரேதொடு 

மட்டுமல்லொமல்,  ரேமலும் சில கடரைமகள் நமக்கு 

உண்டு என்று எண்ணிப் �ொர்த்திருக்கிறீர்க!ொ? 

தமிழ் நமக்கு என்ன தருகிறது?  தமிழுக்கு நொம் 

என்ன தருகிரேறொம் என்ற இருரே�ொக்கு 

நரைடமுரைறரையக் பெகொஞ்=ம் கூர்ந்து �ொர்ப்ரே�ொம்.



பெமொழி என்�து கருத்துப் �ரிமொறிக் 

பெகொள்! ஒரு வரைகயொன ஊடகம்,  மிரைடயம் 

என்�ரைத நொம் எல்ரேலொரும் ஒப்புக் 

பெகொள்ளுகிரேறொம்.  தமிழர்க்குப் பிறந்த ஒரு 

குழந்ரைதரைய அந்தக் குழந்ரைதயின் 

பெ�ற்ரேறொர்களுரைடய �ண்�ொட்டுத் தொக்கம் 

இல்லொத ஒரு குமுகொயத்தில்,  தமிழ் அறியொத 

ஒரு குமுகொயத்தில் வ!ர்த்ரேதொம் என்று ரைவத்துக் 

பெகொள்ளுங்கள்,  அது தமிழப் பிள்ரை!யொக 

அல்லொமல் ரேவறு வரைகப் பிள்ரை!யொகத்தொன் 

வ!ரும்;  ஆனொல் தமிழ் என்�து பெவறும் 

ஊடகமொ?  மீனுக்கு அரைதச் சுற்றிலும் உள்! நீர் 

பெவறும் ஊடகமொ?  பின் புலமொ?  உப்பில்லொத 

நல்ல தண்ணீரில் வ!ர்ந்த ஒரு பெகண்ரைட 



மீரைனக் பெகொண்டு ரே�ொய் உப்�ங் கழியில் 

ரே�ொட்டொல் அது உயிர் வொழ முடியுரேமொ?  பின் 

புலத்ரைத மீறிய ஒரு வொழ்வு உண்ரேடொ ? ஊடகம், 

ஊடகம் என்று பெ=ொல்லி பெமொழியின் �ங்ரைகக் 

குரைறத்து விட்ரேடொ ம் அல்லவொ? பெமொழி என்�து 

ஊடகம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு பின்புலமும் கூட. 

இந்தப் பின் புலம் ஒரு சூழ்நிரைலரைய 

உருவொக்குகிறது.  அது நம் சிந்தரைனரைய ஒரு 

விதக் கட்டிற்குக் பெகொண்டுவருகிறது. 

நொம் பெமொழியொல் கட்டுப் �டுகிரேறொம். 

மொந்தரும் கூட தொம் வொழும் சூழ்நிரைலக்கு 

ஏற்�த்தொரேன இருக்க முடியும்?  பிறக்கும் ரே�ொது 

இருக்கும் பின் புலத்தின் தொக்கம் (அது 

பெ�ற்ரேறொர் வழியொகரேவொ,  மற்ரேறொர் 



வழியொகரேவொ)  ஏற்�ட்டபின்,  தமிரைழ ஒதுக்கி 

ஒரு தீவு ரே�ொல ரேவபெறொரு பெமொழியின் 

பின்புலத்தில் வ!� முடியுரேமொ?  இப்பெ�ொழுது 

நீங்கள் தமிழ் நொட்டில் பிறந்து விட்டீர்கள், 

அல்லது ரேவறு நொட்டில் பிறந்தும் உங்கள் 

பெ�ற்ரேறொர் தமிழ்ப் பின்புலத்ரைத விடொது 

கொப்�ொற்றி வருகிறொர்கள்,  இந்த நிரைலயில் 

நீங்கள் தமிரைழ விட முடியுமொ?  ஒன்று 

கி#ற்ரைறத் தொண்டொமல் இருக்கலொம்,  அல்லது 

முற்றிலும் தொண்டலொம்; இரைடப் �ட்ட நிரைலயில் 

�ொதிக் கி#ற்ரைறத் தொண்டி உயிர் வொழ 

முடியுரேமொ?

தமிழும் அது ரே�ொலத்தொன்.  தமிழ் எனும் 

பின்புலம் தமிழ்ப் �ண்�ொடு,  இலக்கியங்கள், 



இலக்க#ங்கள்,  சிந்தரைனகள் ஆகிவற்றின் 

பெதொகுப்ரை�க் குறிக்கிறது.  அவற்ரைறத் 

பெதரிந்துபெகொள்!ொமல் தமிழ் அறியொதவனொக 

இருக்கலொம்;  அல்லது பெதரிந்து பெகொண்டு தமிழ் 

அறிந்தவனொக இருக்கலொம்.  இரைடப்�ட்ட நிரைல 

என்�து ஒருவரைகயில் திரி=ங்கு பெ=ொர்க்கரேம! 

தமிழ் கற்�து என்�து ஒரு �ண்�ொட்டுத் 

பெதொடர்ச்சி.  உங்கரே!ொடு இந்தப் �ழக்கம் நின்று 

ரே�ொகவொ நீங்கள் இரைதக் கற்றுக் பெகொண்டீர்கள்? 

இல்ரைலரேய?  வொரைழயடி வொரைழயொய் இந்த 

பெமொழி ரே�சும் �ழக்கம் பெதொட� ரேவண்டும் 

என்றுதொரேன உங்களுக்கு மற்றவர்கள் கற்றுக் 

பெகொடுத்தொர்கள்?  அப்�டியொனொல்,  இந்தத் 

பெதொடர்ச்சிரையக் கொப்�ொற்ற யொருக்பெகல்லொம் 



நீங்கள் தமிழ் ரே�=க் கற்றுக் பெகொடுத்தீர்கள்? 

குழந்ரைதயொய் இருந்த ரே�ொது கற்றுக் பெகொண்ட 

"நிலொ!நிலொ!  ஓடி வொ"  ரைவயும்,  "ரைகவீ=ம்மொ, 

ரைகவீசு"  ரைவயும் இன்பெனொரு தமிழ்க் 

குழந்ரைதக்கு நீங்கள் கற்றுக் 

பெகொடுத்திருக்கிறீர்க!ொ?  வொலறுந்த நரி,  சுட்ட 

�ழம் -  சுடொத �ழம் ரே�ொன்ற கரைதகரை! 

இன்பெனொருவருக்குச் பெ=ொல்லிக் 

பெகொடுத்திருக்கிறீர்க!ொ?  ஆத்திச் சூடி, 

திருக்குறள்,  நொலடியொர் ரே�ொன்றவற்றில் இருந்து 

ஒரு சிலவொவது மற்றவர்க்குச் பெ=ொல்ல 

முடியுமொ?  இந்தக் கொல �ொ�தி,  �ொ�திதொ=ன் 

ஏதொவது �டித்திருக்கிறீர்க!ொ?  பெகொஞ்=ம் மு.வ., 

பெகொஞ்=ம் திரு.வி.க.  �டித்திருக்கிறீர்க!ொ? 



ஓ�!வொவது புதுரைமப் பித்தன்,  பெமௌனி, 

லொ.=.�ொ,  பெ=யகொந்தன் �டித்திருக்கிறீர்க!ொ? 

�ல்ரேவறு கொலத் தமிழ்ப் �ொட்டுக்கள்,  மற்றும் 

உரை�நரைடகரை!ப் �டித்திருக்கிறீர்க!ொ?

"தமிழ் ரே=ொறு ரே�ொடுமொ?"  என்று சிலர் 

ரேகட்கிறொர்கள்;  தமிழ் கற்றுக் பெகொடுக்கும் ஒரு 

சிலருக்குச் ரே=ொறு ரே�ொடக் கூடும்;  தமிழ்த் 

தொளிரைகக்கொ�ருக்குச் ரே=ொறு ரே�ொடக் கூடும்; 

இன்னும் ஒரு சிலருக்குச் ரே=ொறு ரே�ொடக் கூடும்; 

ஆனொல் பெ�ொதுவொன மற்றவருக்குச் ரே=ொறு 

ரே�ொடொவிட்டொலும்,  சிந்தரைனரையக் கற்றுக் 

பெகொடுக்கிறது என்று அறிவீர்க!ொ?  ரேமரேல நொன் 

பெ=ொன்ன தமிழ் ஆக்கங்கரை! எல்லொம் �டிக்கும் 

ரே�ொது,  தமிழ் வொழ்க்ரைக முரைறரையக் கற்றுக் 



பெகொள்ளுகிறீர்கள் அல்லவொ?  ஏ�#ம் (logic) 

என்�து சிந்தரைன வ!ர்ச்சியில் கொ�# கொரியம் 

�ொர்க்கும் முரைற;  இரைத ரேவறு ஒரு பெமொழியின் 

மூலம் கற்றுக் பெகொள்ளுவது ஓ�!வு முடியும் 

என்றொலும் தொய்பெமொழியில் கற்�து எளிது என்று 

அறிவீர்க!ொ?

சிந்தரைன முரைற கூட பெமொழியொல் 

மொறுகிறது என்று அறிவீர்கரே!ொ?  நொன் 

அவரைனப் �ொர்த்ரேதன் என்று பெ=ொல்லும் ரே�ொது 

பெகொஞ்=ம் நின்று எண்ணிப் �ொர்த்துச் பெ=ொல்ல 

ரேவண்டி இருக்கிறது அல்லவொ?  பெ=ய்யும் 

பெ�ொருள்,  பெ=யப்�டும் பெ�ொருள் ஆகியவற்ரைற 

முன்னிரைலப் �டுத்திப் பிறகுதொன் தமிழில் 

விரைனரையச் பெ=ொல்லுகிரேறொம்.  இந்திய 



பெமொழிகள் எல்லொவற்றிலும்,  குறிப்�ொக தமிழிய 

பெமொழிகளில்,  இந்தச் சிந்தரைன முரைற 

இயல்�ொனது.  இரைத SOV  (Subject  -  Object  - 

Verb)  என்று பெமொழியியலொர் பெ=ொல்லுவொர்கள். 

மொறொக ரேமரைல பெமொழிகளில் SVO  -  நொன் 

�ொர்த்ரேதன் அவரைன என்ற முரைறயில் 

வொக்கியத்ரைத அரைமக்க ரேவண்டும்.  SOV 

சிந்தரைன முரைற இருக்கும் ஒருவன் SVO 

�ழக்கம் இருக்கும் ஒருவரைனச் =ட்பெடன்று 

புரிந்து பெகொள்ளுவது கடினரேம.  =ப்�ொனியர்கள் 

முற்றிலும் SOV  �ழக்கம் உரைடயவர்கள். 

அவர்கள் பெவள்ரை!க் கொ�ர்கரை!ப் புரிந்து 

பெகொள்ளுவதும்,  பெவள்ரை!க் கொ�ர்கள் 

=ப்�ொனியரை�ப் புரிந்துபெகொள்ளுவதும் மிகக் 



கடினம் என்�ொர்கள்.  அரேத பெ�ொழுது நொம் ஓரே�ொ 

முரைற இலக்கியத்தில் SVO  முரைறரையப் 

�யன்�டுத்துகிரேறொம். 

சீரைதரையப் �ொர்த்து வந்த ரே=திரையச் 

பெ=ொல்லும் அனுமன் இ�ொமனிடம் 

பெ=ொல்லுவதொகக் கம்�ன் பெ=ொல்லுவொன்: 

"கண்ரேடன் சீரைதரைய";  இது ரே�ொன்ற 

பெ=ொல்லொட்சிகள் தமிழ் இலக்கியத்தில் �ல 

இடங்களில் உண்டு.  அதொவது பெ�ரும்�ொன்ரைம 

SOV  என்ற சிந்திக்கும் நொம் ஓரே�ொ வழி SVO 

என்�து ரே�ொலும் சிந்திக்கிரேறொம்.  இந்தியர்கள் 

கிழக்கிற்கும் ரேமற்கிற்கும் இரைடயில் �ொலமொக 

இருப்�து இதனொல் தொன் ரே�ொலும்.  என்ன 

பெ=ொல்ல வருகிரேறன் என்றொல்,  பெமொழி நம் 



சிந்தரைனரையக் கட்டுப் �டுத்துகிறது.  நீ உன் 

பெ�ற்ரேறொருக்கு எத்தரைனயொவது பிள்ரை! என்ற 

ரேகள்வி தமிழில் மிக இயல்�ொக எழும். 

ஆங்கிலத்தில் இரைதச் சுற்றி வரை!த்துத்தொன் 

பெ=ொல்ல இயலும்.  இது ரே�ொல ஆங்கிலத்தில் 

பெ=ொல்லுவது சிலரே�ொதுகளில் தமிழில் 

ரேந�டியொய்ச் பெ=ொல்ல முடியொது.

இந்தச் சிந்தரைன ஒரு வரைகயில் 

�ொர்த்தொல் �ண்�ொட்டு வருதியொனது 

(ரீதியொனது);  பெமொழி வருதியொனது.  இதில் ஒரு 

பெமொழியின் வருதி உயர்ந்தது;  இன்பெனொரு 

பெமொழியின் வருதி தொழ்ந்தது என்�து தவறொன 

கூற்று. நம் வருதி நமக்கு உகந்தது என்�ரைத நொம் 

உ#�ரேவண்டும்;  இன்னும் பெ=ொன்னொல் தமிழ் 



என்னும் வருதி தமிழனுக்கு ஒரு அரைடயொ!ம்; 

ஒரு முகவரி.  தமிழ் நமக்கு இரைதத்தொன் 

பெகொடுக்கிறது.

=ரி,  தமிழுக்கு நொம் என்ன 

பெகொடுக்கிரேறொம்?  அதொவது தமிழின் �ண்�ொட்டு 

வருதிக்கு நொம் என்ன பெ=ய்கிரேறொம்?  நமக்கு 

அடுத்த தரைலமுரைறயினருக்கு என்ன 

தருகிரேறொம்?  இருக்கின்ற பெ=ொத்ரேதொடு கூட, 

என்ன ரே=ர்த்து ரைவத்துப் ரே�ொகிரேறொம்? 

இன்ரைறக்குத் தமிழ் என்�து �ழம் பெ�ருரைம 

ரே�சுதற்கும்,  �ரைழய இலக்கியம்,  இலக்க#ம், 

அண்ரைமக்கொலக் கரைத,  கவிரைத,  கட்டுரை�, 

துணுக்குகள்,  பெகொஞ்=ம் அ�சியல்,  ஏ�ொ!ம் 

திரை�ப்�டம் �ற்றி அறிய மட்டுரேம �யன்�ட்டு 



வருவது ஒரு பெ�ருங்குரைற என்று அறிவீர்க!ொ? 

நம்ரைம அறியொமரேலரேய அலுவல் என்�தற்கு 

ஆங்கிலமும்,  நுட்�வியல் என்�தற்கு 

ஆங்கிலமும்,  மற்றவற்றிற்குத் தமிழும் என 

ஆக்கிரைவத்திருப்�து எவ்வ!வு =ரி?  புதுப் புது 

அறிவுகரை!க் கரைலகரை!த் தமிழில் 

பெ=ொல்லவில்ரைல என்றொல் தமிழ் குரைற�ட்டுப் 

ரே�ொகொதொ? அப்புறம் தமிழில் என்ன இருக்கிறது 

என்ற நம் பிறங்கரைடகள் ரேகட்க மொட்டொர்க!ொ? 

நொம் பெ=ொல்லிப் �ொர்த்து அதன் மூலம் பெமொழி 

வ!ம் கூட்டவில்ரைல என்றொல் நம் பெமொழி 

�யனில்லொத ஒன்று என்று இன்னும் ஒரு தரைல 

முரைறயில் அழிந்து ரே�ொகொதொ?  நொம் தமிழுக்கு 

என்ன பெ=ய்ரேதொம்?  நமக்குத் பெதரிந்த 



பெ=ய்திகரை!,  அறிரைவத் தமிழில் பெ=ொல்லிப் 

�ொர்க்கிரேறொமொ?  ஆங்கிலம் பெதரியொத நம் 

மக்களுக்குப் புரிய ரைவக்கிரேறொமொ? 

எல்லொவற்றிற்கும் ஆங்கிலரேம புழங்கி நம் 

எதிர்கொலத்ரைத நொரேம ரே�ொக்கிக் 

பெகொள்ளுகிரேறொரேம, அது எதனொல்?

இந்தக் கட்டுரை�யில் ரேகள்விகரை! 

மட்டுரேம எழுப்பிக் பெகொண்டு இருக்கிரேறன். 

அதற்கொன விரைடகரை! நீங்கள் ரேதடரேவண்டும் 

என்ற எண்#ம் கருதிரேய ரேகள்விகரை! 

எழுப்புகிரேறன்.  எண்ணிப் �ொருங்கள்.  தமிழுக்கு 

நீங்கள் என்ன பெ=ய்தீர்கள்?  கணி வழிக் கல்வி, 

கணிப் �யன்�ொடு என எத்தரைனரேயொ �டிக்கப் 

ரே�ொகிறீர்கள்.  இந்தக் கணியுகத்திலும் தமிழ் 



தரைல நிமிர்ந்து நிற்க முடியும்,  நீங்கள் 

ஒத்துரைழத்தொல். பெ=ய்வீர்க!ொ?

அன்புடன்,

இ�ொம.கி.

வ!வு -  வொழ்க்ரைகச் சுவடுகளும்,  சிந்ரைதயும்,  �ொர்ரைவயுமொய் 

வரை!ய வரும் �திவு

16.11.2003



முரைனவர். �ொ. வில்=ன், 

திருமதி ஜொஸ்மின், தமிழ் 

இரை=யின் �ரி#ொம 

வ!ர்ச்சியில் கலொ=ொ� 

�ரிமொற்றத்தின் �ங்கு, 

கட்டுரை�, 

தமிழ் இரை=யின் �ரி#ொம வ!ர்ச்சியில் 



கலொ=ொ� �ரிமொற்றத்தின் �ங்கு!...

கலொச்=ொ� �ரிமொற்றம் என்�து வர்த்தகம், 

ரே�ொர்,  நொடு ரைகப்�ற்றுதல் மதப்பி�ச்=ொ�ம் 

ரே�ொன்றரைவகள் வொயிலொக பெதொன்று பெதொட்டு 

நரைடபெ�றுகின்ற ஒன்று என்�தற்கு வ�லொறு ஒரு 

=ொன்றொக அரைமந்துள்!து.  தமிழ் இரை=யும் 

வ�லொற்றில் இந்த கொ�ணிகரை!க் கடந்து 

�யணித்துள்!து என்�து ஆய்வின் வழி 

புலப்�டுகின்ற உண்ரைம. 

தமிழ் இரை= வ!ர்ச்சி என்�து தமிழ் 

இரை= புத்துருவொக்கம்,  இரை= நுணுக்கங்கரை!க் 

கி�மப்�டுத்துதல்,  இரை= வடிவங்கரை! �திவு 

பெ=ய்து �த்தி�ப்�டுத்துதல் ரே�ொன்ற நிரைலகரை!க் 



கடந்து வந்துள்!து என்று கூறுவது 

மட்டுமல்லொமல் இரைவ ஒவ்பெவொன்றிலும் =ொதி 

மத ரே�தமின்றி அரேநக இரை= வல்லுநர்கள் 

இரைதக் கரைலயொக மட்டுரேம கருதி இதன் 

வ!ர்ச்சியில் ��ந்த மனதுடன் 

�ங்களித்துள்!ொர்கள் என்று கூறினொல் 

மிரைகயொகொது.

பெதன் இந்திய கலொச்=ொ� இரை=,  =ங்க 

கொலத்தில் சிறந்து வி!ங்கிய தமிழ் இரை= 

வடிவத்தின் மறு �ரி#ொமம் என்�து 

ஆ�ொய்ச்சியொல் நிரூபிக்கப்�ட்ட உண்ரைம 

என்�து தமிழ் இரை= ஆய்வொ!ர்கள் அறிந்தரேத. 

12  ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந்த =ொளுக்கிய 

மன்னன் இதரைனக் “கர்நொடக இரை=”  என்று 



அவனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட பிறரேக 

கர்நொடக =ங்கீதம் என்ற பெ�யர் பெ�ற்றது என்�து 

வ�லொற்றுக் குறிப்�ொகும். 

=ங்க கொலத்தில் ரேதவதொசிக!ொல் 

மட்டுரேம ��ம்�ரை�யொகக் கற்கப்�ட்டு 

ரேகொவில்களிலும், அ�=ரைவகளிலும் ��தநொட்டிய 

நடனமொகவும்,  தமிழ் இரை=யொகவும் 

விடுதரைலயொக வலம்வந்த இந்த கரைல, 

பிற்கொலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கும்,  ஒரு 

பிரிவினருக்கும் மட்டுரேம உரிரைமயொகக் 

கருதப்�ட்டு சூழ்நிரைலக் ரைகதியொக வொழ்ந்து 

பெகொண்டு இருப்�து,  ஒரு ரேவதரைனக்குரிய 

உண்ரைமயொகும்.  ஆனொல் வ�லொற்று 

உண்ரைமகரை! எந்தவித �ொகு�ொடுமின்றிக் 



கூர்ந்து ஆ�ொயும் பெ�ொழுது,  நம்ரைமரேய 

வியப்பில் ஆழ்த்தக் கூடிய உண்ரைமகள் 

பெவளிவருவது திண்#மொகிறது.

எந்த ஒரு கரைலயும்,  உருவொனது முதல் 

தன் வ!ர்ச்சியில்,  பிற கரைலகளிடம் இருந்து 

அரைவகளின் �ண்புகரை!ரேயொ அல்லது 

=ொயல்கரை!ரேயொ தொக்கங்க!ொக உள்வொங்கிக் 

பெகொண்டு,  கலொச்=ொ� கலப்புடன் வ!ர்வது 

என்�து கரைல வ!ர்ச்சியின் �ண்புகளில் மறுக்க 

முடியொத உண்ரைமயொகும்.  இவ்வித வ!ர்ச்சியில் 

பிற கலொச்=ொ� தொக்கங்களுக்கு உட்�ட்டு அதரைன 

உள்வொங்கி வ!ரும்ரே�ொது,  ஆங்கொங்ரேக கருத்து 

திருட்டு (Plagiarism)  அல்லது கலொச்=ொ� 

�ரிமொற்றம் (Cultural  Exchange)  நிகழ்வது 



என்�து வழக்கமொக வ�லொற்றின் =ொன்றுகள் 

புலப்�டுத்தும் உண்ரைமயொகும். இதரைன எவ்வித 

�ொர்ரைவயுடன் �ொர்க்க ரேவண்டும் என்�ரைத 

இக்கட்டுரை�யில் ஆ�ொய்ரேவொம்.ஆங்கிரேலயர் 

கொலத்தில்,  கிழக்கிந்திய கம்பெ�னியின் 

இரை=க்குழுவில் இடம் பெ�ற்ற 

&#39;வயலின்&#39;  என்ற இத்தொலி நொட்டில் 

உருவொன இரை=க்கருவி,  தற்கொல கர்நொடக 

இரை=க் கச்ரே=ரியில் முக்கிய �ங்கு வகிப்�து 

கரைலயின் ரேமம்�ொட்டிற்கும்,  பிற கலொச்=ொ� 

இரை=யின் கலப்புக்கும் ஒரு சிறந்த 

எடுத்துக்கொட்டொகும். 

சியொமொ =ொஸ்திரிகள்,  தியொக�ொஜ 

சுவொமிகள் மற்றும் முத்துசுவொமி தீட்சிதர் என்ற 



தீருவொரூர் மூவரில்,  முத்துசுவொமி தீட்சிதர், 

கலொச்=ொ� கலப்புடன் இரை= வ!ர்வதற்கு முக்கிய 

�ங்கு ஆற்றியுள்!ொர் என்றொல் அது 

மிரைகயொகொது.  ரேமலும் தஞ்=ொவூர் நொல்வரில் 

(Tanjavur  Quartet)  ஒருவ�ொன வடிரேவலு 

பிள்ரை!, வயலின் என்ற இரை=க்கருவிரைய தனது 

=மகொலத்தில் வொழ்ந்த கிறித்தவ புலவர் 

ரேவதநொயக =ொஸ்திரிகளிடம் கற்றுக்பெகொண்டு, 

ரேமற்கத்திய இரை=க்கொக மட்டுரேம �யன்�ொட்டில் 

இருந்து வந்த இரை=க்கருவிரையக் கர்நொடக 

இரை=க்ரேகற்� �யன்�டுத்தும் முரைறரைய 

கண்டறிந்து,  மரேனொதர்மத்ரைத (Improvisation) 

வயலின் இரை=க் கருவி வழியொக இவ்வுலகிற்க்கு 

அறிமுகப்�டுத்தியவர்களுள் முதல்வர் என்ற 



பெ�யரிரைன பெ�ற்றவர்.  அரேத கொலத்தில் வொழந்த 

முத்துசுவொமி தீட்சிதரின் =ரேகொத�ர் �ொலுசுவொமி 

தீட்சிதர்,  ம#லி முத்துகிருஷ்# முதலியொரின் 

ஆத�ரேவொடு தன் தந்ரைத �ொம=ொமி தீட்சிதருடன் 

பெ=ன்ரைனக்கு வந்து மூன்று வருடம் பெ=ன்ரைன 

தூய ஜொர்ஜ் ரேகொட்ரைடயில் கிழக்கிந்திய 

கம்பெ�னியின் இரை=க்குழுரைவக் கொணுவதற்கும் 

அதில் இடம் பெ�ற்ற வயலின் இரை=க்கருவி ரேமல் 

கொதல் பெகொண்டு அதரைன கற்கவும் ஒரு வொய்ப்பு 

பெ�ற்றொர். 

முத்துசுவொமி தீட்சிதரும்,  �ொலுசுவொமி 

தீட்சிதருடன் இரை#ந்து மூன்று வருடம் 

ரேமற்கத்திய இரை=ரையக் கூர்ந்து கவனித்து அதன் 

தொக்கங்களுக்கு உட்�ட்டு எழுதிய 39 



�ொடல்கள்தொன் “ரேநொட்டு சுவ�ங்கள்”  (English 

Notes)  என்று அரைழக்கப்�ட்டு மதுரை� மணி 

அய்யர் அவர்க!ொல் பின்னர் கச்ரே=ரியில் 

பி��லமொக்கப்�ட்டது.  அதில் கூர்ந்து ரேநொக்க 

ரேவண்டியது என்னபெவன்றொல்,  கலொச்=ொ� 

கலப்பின் உச்=கட்டமொக “God  Save  the  king 

(queen)”  என்ற ஐரே�ொப்பிய நொட்டின் புனித 

�ொடல்களில் ஒன்ரைற அதன் இ�ொகத்ரைதத் தழுவி 

பெதலுங்கு பெமொழியில் இந்து கடவுள்களின் 

பெ�யரில் மொற்றி எழுதியுள்!ொர்.  கலொச்=ொ�ம் 

என்�து அதன் �ரி#ொம வ!ர்ச்சியின் 

முதற்கட்டத்தில் ரேமற்கத்திய இரை=யின் 

வடிவத்ரைத மட்டுமல்லொமல்,  அந்த இரை=ரைய 

இ�ொகமொற்றமில்லொமல் அப்�டிரேய வொர்த்ரைத 



மொற்றம் மட்டுரேம பெ=ய்து வ!�ரைவத்துள்!து 

என்�தற்கு “ரேநொட்டு சுவ�ங்கள்”  ஒரு =ொன்றொக 

அரைமந்துள்!து. 

முத்துசுவொமி தீட்சிதரை� �ற்றிய 

ஆ�ொய்ச்சியில் ஈடு�ட்டு தனது ஆ�ொய்ச்சி 

கட்டுரை� =மர்ப்பித்துத் தற்ரே�ொது 

அபெமரிக்கொவில் சின்சினொட்டி �ல்கரைலகழத்தில் 

பெதன்னிந்திய இரை= ரே��ொசிரிய�ொக �ணிபுரியும் 

Dr.Kanniks  Kannikeswaran  குறிப்பிடும் 

பெ�ொழுது,  முத்துசுவொமி தீட்சிதரின் �ன்னி�ண்டு 

�ொடல்களில் ஒன்று ரேமற்கத்திய இரை=யின் 

தொக்கத்ரைத உள்வொங்கியதொக அரைமந்துள்!து 

என்று குறிப்பிடுகிறொர்.  ரேமற்கண்ட வ�லொற்று 

உண்ரைமகள் ஒரு கலொச்=ொ�ம் பிற கலொச்=ொ� 



வடிவங்கரை!, =முதொய கலொச்=ொ� மொற்றங்க!ொல் 

(Socio -  cultural)  தன்னுள் வொங்கிக் பெகொண்டது 

மட்டுமல்லொமல்,  சில ரேந�ங்களில் 

பெமொழிமொற்றம் மட்டும் அரைமயப்பெ�ற்று 

வ!ர்ந்துள்!து என்�ரைத =ொன்றுகளுடன் 

நிரூபிக்கின்றது.  இவ்வித வ!ர்ச்சிரைய 

(Plagiarism)  “கருத்து திருட்டு”,  என்று கருத 

இயலுரேமொ அல்லது “கலொச்=ொ� �ரிமொற்றம்”, 

என்று எண்# முடியுரேமொ என்�து வ�லொற்ரைற 

எந்தவித =ொதி,  மத �ொர்ரைவ இன்றி �ொர்க்க 

இயல்ரேவொர் மட்டுரேம புரிந்து பெகொள்! இயலும்.

இரை= என்�து முன்ரேனொர்களின் இரை= 

ஆ�ொய்ச்சிரைய மூலதனமொகக் பெகொண்டு அதன் 

வடிவங்கரை!ரேயொ,  �ண்புகரை!ரேயொ 



தொக்கங்க!ொக உள்வொங்கிக் பெகொண்டு புதுரைம 

�ரைடத்து வ!ர்கிறது என்�தற்கு தியொக�ொஜ 

சுவொமிகளின் “நிந்தொஸ்துதி” ஒரு எடுத்துக்கொட்டு. 

தியொக�ொஜ சுவொமிகளுக்கு முன்�ொக வொழ்ந்த 

�ொ�நொ=ம் முதலியொர் உருவொக்கின இரை= 

வடிவம் “நிந்தொ ஸ்துதி”  ஆகும்.  கடவுரை! 

நிந்திப்�து ரே�ொல் புகழ்வது என்�து இதன் 

பெ�ொரு!ொகும். 

திருவொரூர் மூவருக்கு முன்�ொக வொழ்ந்த 

“தமிழ் மூவர்”  தமிழ் இரை=க்கு ஆற்றிய 

�ங்களிப்புகள் “கிருத்தி”  உருவொகுவதற்கு ஒரு 

முக்கிய கொ�#மொகும். தமிழ் மூவர்க!ொன முத்து 

தொண்டவர்,  மொரிமுத்து பிள்ரை! மற்றும் 

அரு#ொச்=ல கவி�ொயர் அவர்க!து 



�ங்களிப்புகரை! �ற்றிய முழுரைமயொன 

தகவல்கள் இன்றும் வொய்வழி 

உண்ரைமக!ொகரேவ வலம் வருகின்றன.  எனரேவ 

ஒவ்பெவொரு புதிய �ரைடப்பும் முந்ரைதய 

�ரைடப்புக!ொல் உள்ளூக்கம் பெ�ற்று உருவொகிறது 

என்�து திண்#மொகிறது. 

இரை= என்�து ஒரு கரைல மட்டுரேம. 

ஆயினும்,  ஆத�வின் நிமித்தம் அதன் �ரி#ொம 

வ!ர்ச்சியில் ரேகொவில்கரை!ச் =ொர்ந்ரேதொ அல்லது 

அ�=ரைவரையச் =ொர்ந்ரேதொ,  வ!ர்ந்து 

வந்திருக்கின்றது.  இவ்வித வ!ர்ச்சி,  இரை=ரையக் 

கடவுளுக்கும் மனிதனுக்குமொன பெதொடர்பிரைன 

வர்ணிப்�தற்கு மட்டும் உரியதொகரேவ 

முன்பெனடுத்துக் கொட்டி வந்து உள்!து.  இவ்வித 



மனப்�ொன்ரைமரைய முறியடிக்கும் வரைகயில் 

சூழலுக்கு தகுந்த முரைறயில் பெமொழிமொற்றம் 

பெகொண்ரேடொ அல்லது மனித உறவுகரை! 

வர்ணிக்கும் ஒரு கருவியொகரேவொ இரை=ரைய 

ரைகயொண்டு,  இரை=ரைய பெ�ொதுவுடரைம 

ஆக்கியதில் தமிழ் திரை�ப்�டத்துரைறயின் 

�ங்களிப்பு இன்றியரைமயொதது. 

திரை�ப்�டங்களில் �ொடல்களின் 

வரிகரை! திரை�ப்�டத்தின் தரைலப்�ொகரேவொ 

அல்லது திரை�ப்�ட தரைலப்ரை� �ொடல் 

வரிக!ொகரேவொ மொற்றுதல் கருத்து திருட்டொக 

�ொர்க்கப் �டுவது இல்ரைல.  கர்நொடக =ங்கீத 

வித்வொன்களும் தங்கள் முன்ரேனொர்களுரைடய 

�ொடல்களில் ஈர்ப்புக்பெகொண்டு உள்ளூக்கம் 



அரைடந்து அவர்க!து �ொடல் வொர்த்ரைதகளில் 

சிலவற்ரைற ரேதர்ந்பெதடுத்து தங்க!து �ொடல்களில் 

�யன்�டுத்தி இருக்கிறொர்கள்.  இதரைன கருத்து 

திருட்டு (Plagiarism)  என்று கருத 

இயலொது.“வொர்த்ரைத திருட்டு”  என்�து 

�ழங்கொலந்பெதொட்ரேட இரை= வ!ர்ச்சியில் ஒரு 

�குதியொக இரை=யின் ரேமல் பெகொண்ட ஈர்ப்பினொல் 

நிகழ்ந்திருக்கின்றது என்�து வ�லொற்று ஆய்வில் 

திண்#மொகிறது. 

முத்துசுவொமி தீட்சிதர் ஐரே�ொப்பிய 

இரை=ரைய தனது கடவுளின் பெ�யரில் 

பெமொழிமொற்றம் பெ=ய்து கீர்த்தரைனகரை! 

இயற்றியது தனது =ரேகொத�ர் �ொலு=ொமி தீட்சிதர் 

ரேமற்கத்திய இரை=ரைய வயலினில் கற்று அதன் 



பின்னர் அரைத பெதன் இந்திய இரை=க்ரேகற்� 

தகவரைமக்கரேவ என்று ஒரு வ�லொற்றுக் குறிப்பு 

முன்ரைவக்கிறது.  இக்கருத்திரைன 

அடிப்�ரைடயொகக் பெகொண்டு ஆ�ொய 

முற்�ட்டொல்,  இந்த வ�லொற்று நிகழ்வு கலொச்=ொ� 

வ!ர்ச்சிக்கொன கருத்து �ரிமொற்றமொகரேவ 

எடுத்துக் பெகொள்!ப்�ட ரேவண்டுரேம ஒழிய 

ரேமற்கத்திய இரை=யின் கருத்து திருட்டு 

(Plagiarism)  என்ற பெ�ொருளில் எடுத்துக் 

பெகொள்!ப்�ட ரேவண்டியதில்ரைல. இந்த நிகழ்ரைவ 

ஆதொ�மொகக் பெகொண்டு கருத்து திருட்ரைட 

நியொயப்�டுத்துவது இந்த கட்டுரை�யின் 

ரேநொக்கமன்று. 



ஒரு கலொச்=ொ� வ!ர்ச்சி கலொச்=ொ� 

�ரிமொற்றமொக அல்லது “கருத்து திருட்டொக” 

�ொர்க்கப்�டுவது அதன் கொ�#மொன 

சூழ்நிரைலரையரேயொ அல்லது 

மனப்�ொன்ரைமரையரேயொ ரைவத்ரேத தீர்மொனிக்க 

ரேவண்டும்.“=ந்தப் புலவர்”  என்று உலகரேம 

�ொ�ொட்டும் 15  ஆம் நூற்றொண்டில் வொழ்ந்த 

அரு#கிரிநொதர் அவருரைடய �ொடல்களில் 

“=லொம்”  என்ற முகமதிய�ொல் வழங்கப்�டும் 

“வ#க்கம்”  என்ற பெ�ொருரை! பெகொண்ட �தத்ரைத 

உ�ரேயொகப்�டுத்தியுள்!ொர்.  இதரைனயும் கருத்து 

திருட்டு என்று முகம்மதியர்கள் கூற இயலுமொ?

ஆனொல் இரை= வடிவங்கரை! தொக்கங்க!ொக 

உள்வொங்கிக் பெகொண்டு ஒரு கலொச்=ொ�ம் 



வ!ர்வரைத “கருத்து திருட்டு”  என்ற பெ�யரில் 

வடிவரைமக்கப்�ட்ட “தீவி�வொதம்”  வழியொக 

மட்டுப்�டுத்துவது என்�து ஒரு கரைல 

வ!ர்ச்சிக்கு நொம் ஏற்�டுத்தும் தரைடக்கல் 

என்�ரைத ஒவ்பெவொருவரும் புரிந்து பெகொள்! 

முற்�ட ரேவண்டும்.  கிறித்துவர்க!ொலும், 

முகமதியர்க!ொலும் =ொதி மத ரேவறு�ொடின்றி 

தமிழ் இரை= வ!ர்க்கப்�ட்டது என்ற வ�லொற்று 

உண்ரைம எல்ரேலொரும் இந்த இரை=யின் 

�ங்குதொ�ர்கள் என்�ரைத ஆணித்த�மொக 

நிரூபிக்கின்றது. ரேமலும் 1888 – 1973-ல் வொழ்ந்த 

பெ=ட்டி �ொனுமூர்த்தி என்�வ�ொல் =ங்க�ொ��# 

�ொகத்தில் “=ொமொனுலவரு”  என்று துவங்கும் 

�ொடல் 1966-ல் இயற்றப்�ட்டது.  இந்தப் �ொடல் 



கிறித்துவ ரேவதொகமத்தில் =ங்கீதம் 71:19 ல் 

ரேதவரேன உமக்கு நிக�ொனவர் யொர்”  என்ற 

வ=னத்ரைத அடிப்�ரைடயொக பெகொண்டு 

எழுதப்�ட்டது என்று ஒரு குறிப்பு 

உ#ர்த்துகிறது. 

தியொக�ொஜரின் க�க�ப்பிரியொவில் 

அரைமந்த “=ொமொனுபெமவரு”  என்ற �ொடரேலொடு 

இந்தப் �ொடல் ஒப்பிடப்�ட்டு “கருத்து திருட்டு” 

(Plagiarism)  என்று கூறுவது இந்த புனிதக் 

கரைலரைய வ!�விடொமல் பிரை#ய ரைகதியொக்கி 

அழிக்க முற்�டும் ஒரு வடிவரைமக்கப்�ட்ட 

தீவி�வொதமொரேவ (Structural  Violence) 

கருதமுடியுரேம ஒழிய இக்கரைலரைய �ொதுகொக்க 

எடுக்கப்�ட்ட முயற்சியொக கருத முடியொது. 



ஒரு ஐரே�ொப்பிய கிறித்தவ இரை= 

வடிவத்ரைத அதன் �ொகத்ரேதொடு பெமொழிமொற்றம் 

பெ=ய்து, தனது கடவுளின் பெ�யரிட்டு �ொடல்கரை! 

உருவொக்குவது கலொச்=ொ� �ரிமொற்றமொக 

�ொர்க்கப்�ட இயலுமொனொல்,  “=ொமொனுபெமவரு” 

என்ற �தத்ரைத மட்டும் உள்ளூக்கத்தினிமித்தம் 

�யன்�டுத்தி,  ரேவறு இ�ொகத்தில் முற்றிலும் 

மொறு�ட்ட வொர்த்ரைதகளினொல்,  1966 ல் 

உருவொக்கப்�ட்ட �ொடரைல “கருத்து திருட்டு” 

(Plagiarism)  என்று கூறுவது ஏற்கப்�ட முடியொத 

ஒன்று.

கட்டுரை�யொ!ர்கள் : முரைனவர்.  �ொ.  வில்=ன், 

திருமதி ஜொஸ்மின் 



முரைனவர்.  �ொ.  வில்=ன்,பெ=ன்ரைனக் கிறிஸ்தவக் 

கல்லூரியில் ரேவதியியல் துரைற தரைலவ�ொக 

�ணியொற்றுகிறொர் மற்றும் திருமதி ஜொஸ்மின் தமிழ் 

இரை=யில் ஈடு�ொடு பெகொண்ட இரை=க் கரைலஞர். 

வில்=ன்தமிழ் இரை=யில் முதுகரைலப் �ட்டம் பெ�ற்று 

(MFA)  இரை= ஆசிரிய�ொகவும்,  இரை=யியல் 

வல்லுன�ொகவும் பெ=யல்�ட்டு வருகிறொர்.





�ொபு 

விநொயகம்,முரைனவர்.ஆ.

ரைWலொ 

பெXலின்,�ொ�தியின் �ண் 

�ொடு - �ண்ரே#ொடிரையந்த 

மகொகவி �ொ�தி, கட்டுரை�



�ொ�தியின் �ண் �ொடு - �ண்ரே#ொடிரையந்த 

மகொகவி �ொ�தி

RELATIONSHIP OF PANN(RAGAM) WITH 
MAHAKAVI BHARATHI

திரு.�ொபு விநொயகம்,   நிறுவனர் மற்றும் 

தரைலவர்,  உலகத்தமிழிரை= ஆ�ொய்ச்சி மற்றும் 

வ!ர்ச்சிக் கழகம்,  வொஷிங்டன் டி.சி, 

அபெமரிக்கொ.

முரைனவர்.ஆ.ரைWலொ பெXலின்,  தமிழ்த்துரைற, 

ரேக�!ப் �ல்கரைலக்கழகம்,   திருவனந்தபு�ம், 

இந்தியொ.

முன்னுரை�



 தன் எண்#ங்கரை!யும் 

சிந்தரைனகரை!யும் இலக்கிய உ#ர்ரேவொடு 

பெவளிப்�டுத்து�வன் கவிஞன்.  எல்லொ 

கொலங்களிலும் எல்லொ பெமொழிகளிலும் புற்றீ=ல் 

ரே�ொல் முரை!த்பெதழும் கவிஞர்களுள் “மகொகவி” 

எனும் சிறப்புக்குரியவ�ொரேவொர் ஒரு சிலரே�. 

அங்ஙனம் இவ்வுலகில் கி.பி.1882 முதல் 

கி.பி.1921 வரை�யிலொக பெமொத்தம் 

முப்�த்பெதொன்�து ஆண்டுகரே! இவ்வுலகில் 

வொழ்ந்து முண்டொசு கவி, �ொட்டுக்பெகொரு புலவன், 

பு�ட்சிக் கவிஞன்,  வ�கவி,  அம�கவி,  மக்கள் 

கவி,  ரேதசியக்கவி,  புதுயுகக் கவி எனும் 

பெ�யர்க!ொல் தடம் �தித்த சுப்பி�மணிய 



�ொ�தியொர்,  ஒரு மகொகவி எனும் 

தகுதிக்குரியவரும் ஆவொர்.

இங்ஙனம் �ொ�தி ஏன் “மகொகவி”  என்று 

அரைழக்கப்�டுகிறொர் என்றும் தமிழரின் 

ம�பிரை=யொம் �ண்ணிரை= இலக்க#த்ரைத 

பெதளிவு�டுத்தியும் அதரைன மீட்டுருவொக்கிடும் 

வண்#மொக �ொ�தியின் இ�ண்டு 

�ொடல்களுக்குப் �ண்ணிரை=யரைமத்தும் 

�ண்ணின் ரேமன்ரைமரைய பெதளிவு பெ=ய்தலுரேம 

இக்கட்டுரை�யில் ரேநொக்கமொக அரைமகின்றது.

மகொகவியின் இலக்க#ம்

கவிஞன் என்�வன் குறிப்பிட்ட 

�ொடுபெ�ொருட்களில் தன்னுரைடய �ரைடப்புகரை! 



முடித்து விடு�வன்.  கவிஞன் என்�வன் தற்கொல 

சிந்தரைனகளில் மூழ்கி,   �ரைடப்புகரை! 

அளிப்�வன்.  கவிஞன் என்�வன் ஒரு 

குறிப்பிட்ட �ருவ கொலம் ரே�ொல்,   தன் 

�ரைடப்புகரை! அளிக்கக் கூடியவன்.  கவிஞன் 

என்�வனின் �ரைடப்புகள் தன் பெமொழி மற்றும் 

ஒரு சில அயல் பெமொழிகளில் மட்டும் 

பெமொழியொக்கம் பெ=ய்யப்�ட்டு முற்றுப்பெ�றும்.

ஆனொல் மகொகவி என்�வன் திட சிந்தரைன, 

தீர்க்கதரி=னம்,  கடின உரைழப்பு என்னும் 

ஆதொ�ங்க!ொல் தனது �ரைடப்புகரை! 

இரைடயறொது பெதொய்வின்றி பெதொடர்ந்து,  �ல 

�ொடுபெ�ொருள்கரை! தன் �ரைடப்புகளில் 

அளிக்கக் கூடியவன்.  ஒரு மகொகவியின் 



இலக்க#ங்கள் என்�து �ன்பெ�ொருள் �ொடும் 

திறரைம,  பெதொடர்ந்து �ரைடப்புகள் ஆக்கும் 

ஆற்றல்,  �ன்பெமொழி ஆக்கத்திற்கு தன் 

�ரைடப்புகரை! உள்!ொக்கும் �ொங்கு,  தீர்க்க 

தரி=னத்ரேதொடு �ரைடப்புகரை! அளித்தல், 

மக்களுக்கொக �ொடுதல்,  மனிதனுரைடய கவரைலக் 

கண்ணீரை� தன் எழுத்துக்கள் வழிரேய 

=முதொயத்திற்கு எடுத்துச் பெ=ொல்லுதல் 

முதலியரைவக!ொகும். ரேமலும் கவிரைதகளின் �ல 

வரைகரைமகரை!யும் வடிவங்கரை!யும் பெதொடர்ந்து 

அளிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லொண்ரைம மிக்க 

கவிஞன் மகொகவி.

�ொ�தி  ஒரு மகொகவி



�ொ�தி ம�புக் கவிரைதகளுக்குள்ளும் 

புதுக் கவிரைதகளுக்குள்ளும் �ல 

�ொடுபெ�ொருள்கரை!த் தந்து,  தன் கருத்துக்கரை!ப் 

புகுத்துவது அவரின் சிறப்�ொகும்.  இவரின் 

�ரைடப்புகளில்,  சுயமரியொரைத �ொட்டுகரை! 

ரேவண்டுரேவொர் வரிகளின் இரைடயில் 

அர்த்தங்கரை! தரிசிக்கலொம்.  பெ�ண்ரைமரையப் 

ரே�ொற்ற விரும்புரேவொர் அவர் 

எழுத்துக்களினூரேட பெ�ண்ணுரிரைமதரைன 

உ#�லொம்.  பெ�ொதுவுடரைம ரே�ணுரேவொர் 

அவருரைடய கவிரைதகளின் இரைடரேய 

உ#ர்ச்சியின் ரேவகத்ரைத  எய்தலொம்.  இயற்ரைக 

எழில் நுக� விரும்புரேவொர்,  மழரைலயின் இன்�ம் 

விரைழரேவொர் புதிய வரைகரைமகளில் நுரைழந்து 



இன்புறலொம்.  ஆக, ”எல்ரேலொருக்குமொன கவிரைத, 

எல்லொ �ொடுபெ�ொருளுகளுக்குமொன  கவிரைத 

பெ�ொட்டியொக இருக்க ரேவண்டும்’  என்று பெ=ொன்ன 

மகொகவி �ொப்ரேலொ பெநரூடொ ரே�ொல 

எல்ரேலொருக்குமொன கவிரைதகரை!ப் 

�ரைடத்துள்!ொர் �ொ�தி.  இவரின் ம�புக் 

கவிரைதகளிலும் புதுக்கவிரைதகளிலும் வொல்ட் 

விட்மனின் ஈர்ப்பிரைன உ#�லொம்,  �ொப்ரேலொ 

பெநரூடொவின் சீற்றத்ரைதயும்,  ரேவதநயகம் 

பிள்ரை!யின் உ#ர்வின் எழுச்சிரையயும் 

இரை=த்திறரைனயும் அனு�விக்கலொம். 

�ொ�திதொ=னின் பெமொழி உ#ர்ரைவயும்,  =முதொய 

அக்கரைறரையயும் நுக�லொம். 



தொகூரின் இயற்ரைகரைய ரேநசிக்கலொம், 

வள்ளுவரின் வொழ்வியல் பெநறிகளுக்குள் 

நுரைழந்து வொசிக்கலொம்.  வள்!லொரின் மொனுட 

வொஞ்ரை=ரைய அறியலொம்.  �ொ�திரையப் 

பெ�ொறுத்தவரை� இவரின் கவிரைதகளில் பெதொடொத 

�ொடுபெ�ொருள்கள் எதுவுமில்ரைல,  பெதொட்ட 

�ொடுபெ�ொருள்கள் எதுவும் துலங்கொமல் 

ரே�ொனதும் இல்ரைல.  இவரின் புதிய வரைகரைம 

�ரைடப்புகளுக்குள் உண்ரைம,  உரைழப்பு, 

ரேநர்ரைமக்கொன ரேதடல்கள் உண்டு.  கயரைம, 

பெ�ொய்ரைம,  ஊழலுக்கொன எரிதழல் உண்டு. 

கொதலுக்கொன வீச்சுகள் உண்டு.  ஆக எல்லொ 

�ொடுபெ�ொருள்கரை!யும் மக்களுக்கொக தன் 

�ரைடப்புகளில் பெகொண்டு வந்து பெகொடுத்து 



இருக்கக் கூடியவர் �ொ�தி.  எனரேவ “�ொ�தி ஒரு 

மகொகவி”. 

இரை=ரேயொடிரையந்த �ொ�தியின் 

�ல்ரேநொக்குப் �ொர்ரைவயில் இரை==ொர் 

வி!க்கங்கள் இல்லொமல் இல்ரைல.  இரை= �ற்றிய 

�ல நுணுக்கங்கரை!க் குறிப்பிட்டும் இரை=ப் 

�ொடல்கள் �ல இயற்றியும் தொன் ஒரு சிறந்த 

வொக்ரேகயக்கொ�ர் என்�ரைத நிரைலநொட்டியுள்!ொர். 

தமிழிரை=க் கரைலச் பெ=ொற்க!ொன �ண்,  தொ!ம், 

=ந்தம்,  �ொடல்,  =ங்கீதம் முதலியரைவகளும் 

குழல்,  வீரை#,  மு�சு,  ரே�ரிரைக பெவண்=ங்கு 

ஆகிய இரை=க் கருவிகளும்  �ொடல் வரிகளில் 

பெ�ொருத்தமொகக் ரைகயொ!ப்�ட்டுள்!ன. 

�ொ�தியொர் கவிரைதகளில் �ண் குறிப்புக!ொவன:



”�ண்ணில்  இனிய �ொடரேலொடு”  (விடுதரைல 

ரேவண்டும்)1    

”�ண்ணிலினிய   சுரைவ ��ந்த பெமொழியினொல் ” 

(மனப் பீடம்)1

”�ொட்ரைடத் திறப்�து �ண்#ொரேல” 

(அம்மொக்கண்ணு �ொட்டு)1

 ”�ண்ரே# �ண்ரே# �ண்ரே#

  �ண்ணிற்  ரேகரேயொர் �ழுதுண்டொயின்

 மண்ரே# மண்ரே# மண்ரே#” (குயில் �ொட்டு)1

“�ொட்டுக் கலந்திடரேவ-அங்ரேகபெயொரு

�த்தினிப் பெ�ண்ரேவணும்;-எங்கள்

கூட்டுக் களியினிரேல-கவிரைதகள்

பெகொண்டுத� ரேவணும்;-அந்தக்

கொட்டு பெவளியினிரேல,-அம்மொ!நின்தன்



கொவலுற ரேவணும்;என்தன்

�ொட்டுத் திறத்தொரேல-இவ்ரைவயத்ரைதப்

�ொலித்திட ரேவணும்” (கொணி நிலம் ரேவண்டும்)1

“எண்ணுங் கொரியங்க பெ!ல்லொம் - பெவற்றி

ரேயறப் புரிந்தரு!ல் ரேவண்டும்-�ல

�ண்#ப் பெ�ரு நிதியம் ரேவண்டும் -அதிற்

�ல்ரேலொர் துரை# புரிதல் ரேவண்டும் -சுரைவ

நண்ணும் �ொட்டிபெனொடு தொ!ம் -மிக

நன்றொவு!த் தழுந்தல் ரேவண்டும் -�ல

�ண்ணிற் ரேகொடிவரைக இன்�ம் - நொன்

�ொடத்திறனரைடதல் ரேவண்டும்!  (  ரேயொக சித்தி – 

7)1

“�ண்ரை# யிரை=ப்பீர்-பெநஞ்சிற்

புண்ரை# பெயொழிப்பீர் -இந்தப்



�ொரினிரேல துயர் நீங்கிடும் என்றிரைத”(  கண்#ன் 

பிறப்பு)1

“�ண்ணில் இனிய �ொடரேலொடு �ொயு 

பெமொளிபெயலொம்

 �ொரில் எம்ரைம உரிரைம பெகொண்டு �ற்றி 

நிற்கரேவ”

-(விடுதரைல ரேவண்டும்)1

ஆகிய  வரிகளுள் இரை=க் கூறுகரை!யும், ரேதசிய 

கீதங்கள்,  திருப்�ள்ளி எழுச்சி �ொடல்கள், 

பெதய்வப் �ொடல்கள் ஞொனப் �ொடல்கள், 

தனிப்�ொடல்கள்,  கண்#ன் �ொட்டு,  தமிழர் 

�ொட்டு,  வள்ளிப் �ொட்டு,  கொளி �ொட்டு, 

நவ�ொத்திரி �ொட்டு முதலிய �ொட்டுகரை!யும் 



�ொ�தி �ொடியுள்!ொர்.  தொ!த்ரேதொடு �ொட 

ரேவண்டும் என்�தரைன,

”தொ!ம் தொ!ம் தொ!ம்

தொ!த்திற்ரேகொர் தரைடயுண்டொயின்

கூ!ம் கூ!ம் கூ!ம்”1  (குயில் �ொட்டு)  என்னும் 

�ொடல் வரிக!ொல் அறியலொம்.

“�ொட்டிரைனப்ரே�ொல் ஆச்=ரியம் �ொரின்மிரை= 

இல்ரைலயடொ!

பூதங்க பெ!ொத்துப் புதுரைமத�ல் விந்ரைதபெயனில்

நொதங்கள் ரேநரும் நயத்தினுக்கு ரேந�ொரேமொ?

ஆரை=தருங் ரேகொடி அதி=யங்கள் கண்டதிரேல,

ஓரை=தரும் இன்�ம் உவரைமயிலொ 

இன்�மன்ரேறொ…”1 (குயிலும் மொடும்)



 எனும் வரிகளினொல் �ொ�தியொர் 

�ொடலின்களின்கண் கொ#லொகும்  ஈர்ப்பு 

அறியலொகிறது.

�ண்ரே#ொடிரையந்த �ொ�தி

“�ொட்டுக்பெகொரு புலவன் �ொ�தியடொ - அவன்

  �ொட்ரைடப் �ண்ரே#ொடு ஒருவன் �ொடினொனடொ

ரேகட்டுக் கிறுகிறுத்துப் ரே�ொரேனனடொ!”2 

(அம�கவி)

என்று கூறியுள்! கவிமணியின் வரிகளிலிருந்து 

�ொ�தியின் �ொடல்கள் �ண்ரே#ொடு 

�ொடக்கூடியரைவக!ொக அரைமந்திருக்கின்றன 

என்�தரைன நன்கு  உ#ர்ந்து பெகொள்! முடிகிறது.

”மனந் திறப்�து மதியொரேல



�ொட்ரைடத் திறப்�து �ண்#ொரேல”  1 

(அம்மொக்கண்ணு �ொட்டு)

இவ்வரிகளில் “�ொட்ரைடத் திறப்�து �ண்#ொரேல” 

எனும் �ொ�தியின் பெதொடர் முலம்,   இவரின் 

�ொடல்கள் �ண்ணின் இலக்க#ம் பெ�ற்ற �ொடல் 

என்�து பெ�ொருள்.  பெநஞ்சு,  மிடறு,  நொக்கு,  மூக்கு, 

அண்#ம்,  உதடு,  �ல்,  தரைல என்னும் எட்டுப் 

பெ�ருந்தொனங்களில் எடுத்தல்,  �டுத்தல்,  நலிதல், 

கம்பிதம்,  குடிலம்,  ஒலி,  உருட்டு,  தொக்கு எனும் 

எட்டு கிரிரையக!ொல் �ண்#ப்�டுவதொல் “�ண்” 

எனப் பெ�ய�ொயிற்று என்�தரைன,

“�ொரேவொடரை#தல் இரை= என்றொர், �ண் என்றொர்

ரேமவொர் பெ�ருந்தொனம் எட்டொனும் - �ொவொய்

எடுத்தல் முதலொய் இருநொன்கும் �ண்ணிப்



�டுத்தரைமயொல் �ண்பெ#ன்று �ொர்”3

                                                                    (3:26.

அடியொர்க்.உரை�.�.105)  என அ�ங்ரேகற்று 

கொரைதயில் அடியொர்க்கு நல்லொர் �ண் குறித்துக் 

கூறியுள்!ொர்.

�ண்ணிலக்க#ம் என்�தரைன 

�ண்ணீர்ரைம எனவும் உரை�ப்�ர். 

�ண்ணீர்ரைமகள் என்�ன �ண்ணிற்குரிய 

ஓரை=க!ொலொகிய நிறங்கள்.  �ண்ணின் நிறங்கள் 

�திபெனொன்றும் �ண்ணின் சு�ங்கரை!ப் �ல்ரேவறு 

வரைககளில் இரை=த்தலொல் வருவன.  இதரைன 

இ!ங்ரேகொவடிகள் “வக்கிரித் திட்டம்”  என 

குறிப்பிட்டுள்!ொர்.

‘’இரை=ரேயொன் வக்கிரித் திட்டத்ரைத உ#ர்ந்தொங்கு



அரை=யொ ம�பின் அது�ட ரைவத்து”3 

(3:41,42.�.63)                        

என்னும் அடிகளுக்கு ஈருரை�ஞர்கள் 

(அடியொர்க்கு நல்லொர்,  அரும்�த உரை�யொர் ) 

உரை�த்துள்! வி!க்கம்,

“இரைவப்புலவன் ஆ!த்திரைவத்த 

�ண்ணீர்ரைமரைய முதலும்,  முரைறயும்,  முடிவும், 

நிரைறயும்,  குரைறயும்,  கிழரைமயும்,   வலிவும், 

பெமலிவும்,  =மனும்,  வரை�யரைற,   நீர்ரைமயும் 

என்னும் �திபெனொரு �ொகு�ொட்டினொனும் அறிந்து, 

அறிந்த வண்#ம் அவன் தொ! நிரைலயில் எய்த 

ரைவத்த நிறம் தன் கவியினிரைடரேய ரேதொன்ற 

ரைவக்க வல்ரேலொனொய்”  3  (3:41,42 



அடியொர்க்.உரை�.�.63,  அரும்�த உரை�.�.108) 

என்�தொகும். 

1.முதற் சு�ம் என்�து �ண்ணின் எடுப்பு சு�ம் 

(கி�க சு�ம்).

2.  முரைற என்�து �ண்ணுக்குரிய சு�ங்களின் 

வரைககரை!யும் அரைவ வரும் வரிரை=கரை!யும் 

குறிப்�து.

3. முடிவு சு�ம் என்�து �ண்ணின் முடிவு பெ�ரும் 

சு�மமொகும்.

4.  நிரைற என்�து ஒரு �ண்ரை# ஆலொ�ரைன 

பெ=ய்ரைகயில் நி�ம்� நிறுத்தல் சு�த்ரைத குறிக்கும்.

5.  குரைற என்�து ஒரு �ண்ரை# ஆலொ�ரைன 

பெ=ய்ரைகயில் மிகக் குரைறவொக ஒலித்தற்குரிய 

சு�ம். 



6.கிழரைம சு�ம் என்�து இரை#,  கிரை!,  நட்பு 

என்னும் குறியறிந்து பு#ரும் சு�ங்கள் வந்து 

வந்து ரே=ரும் சு�மொகும்.  இதரைன ஜீவ சு�ம் 

என்�ர்.

7.வலிவு என்�து இ�ொகத்ரைத வலிவு 

மண்டிலத்தில் நிறுத்தி �ொடுவது.

8.பெமலிவு என்�து இ�ொகத்ரைத பெமலிவு 

மண்டிலத்தில்  நிறுத்தி �ொடுவது.

9.=மன் என்�து =மன் மண்டிலத்தில் �ண்களின் 

சு�ங்கரை! இரை=த்தல்

10.வரை�யரைற என்�து �ண்ணிற்கு என 

வரை�யறுக்கப்�ட்ட பெநறிகளும் 

முரைறகளுமொகும்.



11.நீர்ரைம  என்�து ஒவ்பெவொரு �ண்ணுக்குரிய 

சுரைவ,  உ#ர்வு,  பெமய்ப்�ொடு,  தொட்டு வரிரை=கள் 

முதலியரைவகரை! குறிக்கும்.

�ண்ணிலக்க#ம் அல்லது �ண்ணீர்ரைமகள் 

என்�து முதல்,  முரைறரைம,  முடிவு,  நிரைற,  குரைற, 

கிழரைம,  வலிவு,  பெமலிவு,  =மன்,  வரை�யரைற, 

நீர்ரைம என்னும் �திரேனொரு �ொகுப்புக!ொக 

வரைகப்�டுத்தி �ொடும் திட்டமொகும்.4(பெதொகுதி -

3.�.248)

�ண்ணிரை=யில் �ொ�தியொர் �ொடல்கள்

 பெதன்னக இரை=யியலினுரைடய சிறப்புத் 

தன்ரைமகளுள் ஒன்றொன இ�ொக முரைறக்கு 

முன்ரேனொடியொகத் திகழ்வது தமிழிரை=யின் 

�ண்கரே!.5(�.48)  இப்�ண்ணிரை=ரைய 



மீட்டுருவொக்கம் பெ=ய்வரேதொடு தமிழர் தம் 

�ொ�ம்�ரிய இரை= முரைறயிரைன 

பெதரிந்திருப்�தின் அவசியம் உ#ர்ந்து மகொகவி 

�ொ�தியின் இ�ண்டு �ொடல்களுக்கு �ண்ணிரை= 

அரைமக்கப்�ட்டு இங்ரேக =மர்பிக்கப்�ட்டுள்!ன.

1. பெ=ொல்

�ண்: பெ=ம்�ொரைல          இ�ொகம்:  அரிகொம்ரே�ொதி 

தொ!ம் : ஆதி                                        

பெ=ொல் ஒன்று ரேவண்டும்,ரேதவ =க்திகரை!

நம்முள்ரே! நிரைலபெ�றச் பெ=ய்யும் பெ=ொல் 

ரேவண்டும்.

1.விரியும் அறிவுநிரைல கொட்டுவீர்-அங்கு

   வீழும் சிறுரைமகரை! ஓட்டுவீர்:

   பெதரியும் ஒளிவிழிரைய நொட்டுவீர்-நல்ல



   தீ�ப் பெ�ருந்பெதொழிலில் பூட்டுவீர்.

2.“வலிரைம,வலிரைம”என்று �ொடுரேவொம்-என்றும்

    வொழுஞ் சுடர்க்குலத்ரைத நொடுரேவொம்;

    கலிரையப் பி!ந்திடக் ரைக ரேயொங்கிரேனொம்-

பெநஞ்சில்

    கவரைல யிரு!ரைனத்தும் நீங்கிரேனொம்.

3.“அமிழ்தம்,அமிழ்தம்’‘என்று கூறுரேவொம்-நித்தம்

    அனரைலப் �ணிந்துமலர் தூவுரேவொம்;

    தமிழில் �ழமரைறரையப் �ொடுரேவொம்-என்றும்

    தரைலரைம பெ�ருரைம புகழ் கூடுரேவொம்.1

2. மு�சு

�ண்:  தனொசி          இ�ொகம்:  தன்யொசி 

தொ!ம்: ஆதி                                  

பெவற்றி எட்டுத் திக்கு பெமட்டக் பெகொட்டு மு�ரே=!



ரேவதம் என்றும் வொழ்க என்று பெகொட்டு மு�ரே=!

பெநற்றி பெயொற்ரைறக் கண்#ரேனொரேட நிர்த்தனம் 

பெ=ய்தொள்

நித்த =க்தி வொழ்க பெவன்று பெகொட்டு மு�ரே=!

1.=ொதிக் பெகொடுரைமகள் ரேவண்டொம்; - அன்பு

   தன்னில் பெ=ழித்திடும் ரைவயம்;

   ஆத� வுற்றிங்கு வொழ்ரேவொம்; - பெதொழில்

   ஆயி�ம் மொண்புறச் பெ=ய்ரேவொம்

2.பெ�ண்ணுக்கு ஞொனத்ரைத ரைவத்தொன் - புவி

   ரே�ணி வ!ர்த்திடும் ஈ=ன்;

   மண்ணுக் குள்ரே! சிலமூடர் - நல்ல

   மொத �றிரைவக் பெகடுத்தொர்

3.அன்பெ�ன்று பெகொட்டு மு�ரே=! - மக்கள்

   அத்தரைனப் ரே�ரும் நிக�ொம்.



   இன்�ங்கள் யொவும் பெ�ருகும் - இங்கு

   யொவரும் ஒன்பெறன்று பெகொண்டொல்.1

முடிவுரை�

 “�ொட்டுத் திறத்தொரேல-இவ்ரைவயத்ரைதப்

   �ொலித்திட ரேவணும்”1

 எனக் கூறியுள்! மகொகவி �ொ�தி தன் �ல்ரேநொக்கு 

�ொர்ரைவயினொல் இரைற உ#ர்வு,  ரேத= உ#ர்வு, 

விடுதரைல ரேவட்ரைக,  =மூக எழுச்சி,  கவித்துவம், 

பெ=ொற்சுரைவ,  பெ�ொருட்சுரைவ 

முதலியரைவக!டங்கிய �ல்ரேவறு 

�ொடுபெ�ொருள்களில் ஆரேவ=ப் �ரைடப்புகரை!ப் 

�ரைடத்து,  “மகொகவி”  எனும் 

தரைகரைமயுரைடயவ�ொக மட்டும் அல்லொது 



“�ண்ரே#ொடிரையந்ரேதொன்”  என்னும் 

தரைகரைமரையயும் பெ�ற்று திண்ரைமயொக 

வி!ங்குகின்றொர். 

தமிழரின் ம�பிரை= என்�து �ண்ணிரை=யொகும். 

�ண்ணிரை=க் கூறுகரை!யும் தமிழிரை=யின் 

ரேவர்கரை!க் பெகொண்ட கருநொடக இரை=யின் 

கூறுகரை!யும் நன்கு அறிந்திருந்தரைமயொல் �ொ�தி 

பிற பி��லமொன  கவிஞர்கள் குறிப்பிடொத 

இப்�ண்ணின் ரேமன்ரைமரைய தம் கவிரைதகளுள் 

வி�வியுள்!ொர்.  இவரின் கொலகட்டத்தில் 

�ண்ணிரை=யின் ஆக்கம் விளிம்பு 

நிரைலயரைடந்து,  அயல் பெமொழியொ!ரின் 

கலப்பினொல்  கருநொடக இரை= துளிர்விட்டு 

�டர்ந்து �ந்தலித்து வ!�த் பெதொடங்கியிருந்தது.



இயற்றமிழ் வடிவில் �ல்ரேவறு 

�ொடுபெ�ொருள்கரை! மக்களின் மனதில் உரைறயச் 

பெ=ய்வரைதக்கொட்டிலும் இரை= வடிவின் 

வொயிலொக மக்கள் மனதில் �திப்பிப்�து என்�து 

மிக எளிரைமயொது  என்�தனொல்,  மகொகவி 

�ொ�தியின் �ொடல்களுள் இ�ண்டு �ொடல்கரை! 

பெதரிவு பெ=ய்து,  தமிழரின் ம�பிரை=யொன 

�ண்ணிரை=யிரைன  மீட்டுருவொக்கும் ரேநொக்ரேகொடு 

�ண்ணிரை=க்கப்�ட்டு  உள்!ன. 

இப்�ொடல்கள்வழி தமிழினத்ரேதொரின் 

இரை=யு#ர்வுகள்,  �ண்ணு#ர்வுகள், 

கரைலயு#ர்வுகள் ரேமம்�டுத்துவரேதொடு, 

தமிழரின் ம�பிரை=யொம் �ண்ணிரை= 



மக்களிரைடரேய  மீண்டும் உயிரே�ொட்டம் பெ�ற 

வொய்ப்புள்!தொகவும் அரைமகின்றது.  

துரை# நின்றரைவகள்

�ொ�தியொர் கவிரைதகள் - 

கவிமணியின் கவிரைதகள்-

சிலப்�திகொ�ம் மூலமும் அரும்�தவுரை�யும் அடியொர்க்கு 

நல்லொருரை�யும்-  முரைனவர்.=ொமிநொதய்யர்.உ.ரேவ.தமிழ்ப் 

�ல்கரைலக் கழகம்,தஞ்=ொவூர் ,1985.

தமிழிரை=க் கரைலக்க!ஞ்சியம் பெதொகுதி(1-4)- 

சுந்த�ம்.வீ.�.கொ.  �ொ�திதொ=ன் �ல்கரைலக்கழகம், 

திருச்சி�ொப்�ள்ளி, 2006.

�ண்ணும் இலயமும் -  முரைனவர் அங்கயற்கண்ணி.இ. 

அரு!ொனந்த நகர், தஞ்=ொவூர்,2010.





ஆனந்தி ஜீவொ , வொழ்வியல் 

சிந்தரைன, கட்டுரை�,

என்னது பெ=ருப்பு ஒரு ரே=ற்றில் சிக்கி 

அறுந்து ரே�ொய்விட்டது.  அரைத ரைதத்து வொங்கி 

வ�ரேவண்டும்.  மரைழயொல் பெ=ருப்பு ரைதக்கும் 

பெதொழிலொளி வ�வில்ரைல.  மரைழ இல்லொத ஒரு 

நொளில் அந்த பெ=ருப்ரை� ரைதத்து வொங்கி 

வந்ரேதன்.



இங்கு ஏன் இரைதச் பெ=ொல்ல ரேவண்டும் 

என்றொல் அதீத நுகர்வு.  �யண்�டுத்தி தூக்கி 

எறிதல் என்ற கலொச்=ொ�த்திற்குள் 

நம்ரைமயறியொமல் நொம் மொட்டிக்பெகொண்டு 

உள்ரே!ொம். 

நம்மில்  எத்தரைன ரே�ர் அறுந்து ரே�ொன 

பெ=ருப்ரை� ரைதத்து �யன்�டுத்துகிரேறொம். 

எத்தரைன ரே�ர் கிழிந்து ரே�ொன குரைடரைய ரைதத்து 

�யன்�டுத்துகிரேறொம்.  எத்தரைன ரே�ர் ஓடொத 

கடிகொ�த்ரைத =ரிபெ=ய்து �யன்�டுத்துகிரேறொம்.

ஒரு =ட்ரைட ரைதயல் விட்டொரேலொ, �ட்டன் 

ரே�ொனொரேலொ 20 களில்  இருக்கும் யொரே�னும் 

ரைதத்து ரே�ொடுகிறொர்க!ொ?!



=ரிபெ=ய்து உ�ரேயொகப்�டுத்தினொல் 

த�க்குரைறவு என்ற எண்#ம் ஆழ 

ஊறிரே�ொய்விட்டிருக்கிறது இன்ரைறய 

தரைலமுரைறக்கு. 

கொல்�ந்தில் கொற்றிறங்கினொல் கூட 

கொற்றடித்து �யன்�டுத்த ரேவண்டும் என்று 

பெதரியொத ,ஒரு தரைலமுரைறரைய �ொர்க்கிரேறன்.

கடிகொ�ம் ரிப்ரே�ர் பெ=ய்யும் தொத்தொரேவொ, 

மொமொரேவொட இப்ரே�ொ �ொர்க்கக்கூட 

முடிவதில்ரைல. கொ�#ம்.



குப்ரை�,  குப்ரை� என �ல பெ�ொருட்கரை! 

தூக்கி எறிந்து,  �லரின் வொழ்ரைகரையயும் 

அதனூரேட தூக்கிபெயறியப்�ட்டொகிவிட்டது.

ரைம ரே�னொ, ரைம ஊத்தி எழுதும் ரே�னொவில் கூட 

refill....  அது ஒரு �க்கம் plastic  குப்ரை� 

குவியரைல விட்டுச்பெ=ல்கிறது. 

=ொதொ�# ரைம ரே�னொரைவ �ொர்ப்�து கூட 

அரிதொக உள்!து.

அதீத  நுகர்வு கலொச்=ொ�ம் குப்ரை�கரை! 

மட்டுரேம நம்நொட்டில் விட்டுச் பெ=ல்கிறது.

- ஆனந்தி ஜீவொ

- 2021 





ரே��ொசிரியர் பெ=ம்மல் 

முஸ்த�ொ, அயலொனின் 

கடிதங்கள் நூலிலிருந்து, 

கட்டுரை�

கருவரைறயில் ஒரு சிசு உருவொகும் 

நிரைலயில் அதனுரைடய மூரை! மிகப்பெ�ரிய 

உள்வொங்கியொக பெ=யல்�டும்,  அதனொல் 

தன்னுரைடய தொயின் உடலில் உருவொகும் ஒலி 

அதிர்வுகரை! முழுரைமயொக உள்வொங்க முடியும் 



-  இச்=மயத்தில் தொய் தமிரேழொடு =ரியொக 

இரைழயொமல் இருப்�ொரே!யொனொல் அவள் 

பெ�ற்பெறடுக்கும் குழந்ரைதயும் தமிரேழொடு 

இரைழயொமரேலரேய உருவொகும். 

பெகொடுத்தொல்தொரேன எடுக்க முடியும். 

அக்குழந்ரைத பின்னொளில் ஆழ்மனதில் 

தொய்பெமொழிப் �ற்று அற்ற நிரைலயில் வ!ரும், 

சுற்றியுள்! மனிதர்களின் பெமொழிரையத் 

தன்பெமொழியொக நம்பி,  தனக்கொன பெமொழி 

அரைடயொ!மற்ற ஒரு உயிரினமொக உலரைக அது 

வீ#ொக சுற்றி வரும்.  ஒரு தொய் அவள் 

கர்ப்�முற்று உள்! நிரைலயில் தமிரேழொடு,  தன் 

�ொ�ம்�ரியத்ரேதொடு,  தன் அரைடயொ!த்ரேதொடு 

இரைழந்து வொழும் நிரைலயில் அவள் 



பெ�ற்பெறடுக்கும் குழந்ரைதயும் பெமொழி 

அரைடயொ!ம் உள்! சிறப்�ொன 

தமிழ்ப்பிள்ரை!யொக உருவொகும்.  மூடர்களுக்கு 

இது என்றுரேம புரியொது,  அழியட்டும் 

அவர்களின் தரைலமுரைறகள்.  ஆனொல்,  தக்கரைவ 

தரைழக்கும்,  அதுரே�ொதும் எமக்கு -  அயலொன் 

(9/10/2021)



முரைனவர் �ொ.ரேவலம்மொள், 

திருக்குற்றொலக் குறவஞ்சி, 

கட்டுரை�

திருக்குற்றொலக் குறவஞ்சி

தமிழில் ரே�ரிலக்கியம்,  சிற்றிலக்கியம் 

எனும் �குப்பு பின்னொ் ரேதொன்றியது எனினும், 

சிற்றிலக்கியப் புறப்�ொடு ஆற்றுப்�ரைட 

நூல்களிரேலரேய ரேதொற்றம் கண்டுவிட்டது. 

உள்!டக்கமொகிய புலப்�டுத்தப்பெ�ற்ற பெ�ொருள் 



=முதொய மொற்றத்திற்ரேகற்� மொறி உள்!து. 

சிற்றிலக்கியங்கரை! வடபெமொழியில் “பி��ந்தம்” 

என்�ொ்.  பெ=ம்ரைமயொகக் கட்டப்�ட்டது என்�ரேத 

இதன் பெ�ொருள்.  “பி��ந்தபெமன்றது 

அடிவரை�யின்றிப் �லதொ!த்தொற் பு#ொ்ப்�து” 

என்கிறொர் அடியொர்க்கு நல்லொர்.  “பிள்ரை!க் 

கவிழுதல் பு�ொ#ம் ஈறொகத் பெதொண்ணூற்றொறு 

எனும் பெதொரைகயதொன”  என்று �ொட்டியல் நூல் 

கூறுகிறது.  ஆனொல் இன்று ஏறத்தொழ 

நூற்றிரு�தற்கும் அதிகமொனச் சிற்றிலக்கியங்கள் 

உள்!ன.  சிற்றிலக்கியம் எனப்�டும் சிறுநூல் 

வரைககளுள் ஒன்று குறவஞ்சியொகும்.  குறவஞ்சி 

என்�து குறவொ் வொழ்ரைவச் சித்தரிக்கும் ஒரு 

சிற்றிலக்கியம் ஆகும்.  குற்றொலக் குறவஞ்சி 



சிற்றிலக்கியங்களுள் தனித்த அரைடயொ!த்ரைதக் 

பெகொண்டது எனலொம்.

“பெ=ல்வம் மல்கு பெ=ண்�கம் ரேவங்ரைக 

பெ=ன்ரேறறிக் 

 பெகொல்ரைல முல்ரைல பெமல்லரும் பீனும் 

குற்றொலம்”

மலர் ம#த்துடன் தமிழ் ம#மும் சுமந்து வரும் 

பெதன்றல் தவழும் பெ�ருரைமயிரைன உரைடயது. 

குற்றொலத் தலமும்,  திருக்குற்றொலநொதரும் 

பெகொண்ட சிறப்புகரை! வி!க்கவந்து,  தொனும் 

பெ�ரும் பெ�யொ் பெ�ற்ற நூல் திருக்குற்றொலக் 

குறவஞ்சியொகும்.  திரிகூட�ொ=ப்�க் கவி�ொயரின் 

குற்றொலக் குறவஞ்சி கி.பி.1781-இல் 

அ�ங்ரேகறியது.



பெவயில் நுரைழய முடியொத �ச்ரை=ப்�ரே=ல் 

என்று இருண்ட கொடொக இருந்த குற்றொலத்திற்குள் 

உரைறந்திருந்த குற்றொலநொதரை�த் ரேதடி 

அகத்தியொ்,  மொணிக்கவொ=கொ்,  �ட்டினத்தொர், 

நொவுக்க�=ர்,  திருஞொன=ம்�ந்தொ் இன்னும் �ல 

சித்தர்கள் வந்தொர்கள்.  திரிகூட�ொ=ப்� 

கவி�ொயரும் வந்தொர்.  �ொற்கடல்ரே�ொல் பெ�ொங்கி 

வழிகின்ற அருவி குற்றொலநொதொ் அனு�வித்தொல் 

ரே�ொதும் ஆயுள் முழுவதும் மனதில் அப்�டிரேய 

நிற்கும், நிரைனக்க நிரைனக்க ஆனந்தம்.

சுற்றொத ஊொ் ரேதொறும்

சுற்றரேவண்டொம் புலவீொ்

குற்றொலம் என்பெறொரு கொல்

கூறுங்கள் – வற்றொ



வடஅருவிரே�ொலும்

வ!ம் பெ�ருக்கும், மொ!ொ

இடொ்கரை!யும் எந்ரைதகழல்.

என்று குற்றொலத்ரைதயும்,  நொதரை�யும் 

புகழ்கின்றொர்.

தரைலவன் உலவொ�க்கண்ட 

தரைலவிபெயொருத்தி அவன் மீது கொதல் பெகொண்டு 

வொடி வி�க ரேவதரைனயொல் தவிக்கும்ரே�ொது 

குறத்தி மகபெ!ொருத்தி அவளுக்குள் குறி கூறி 

�ரிசில் பெ�ற்று பெ=ல்கின்றொள்.  அப்ரே�ொது 

அவரை!த்ரேதடி வரும் குறவன் �ரிசில் 

பெ�ொருள்கரே!ொடு வரும் குறத்திரையக் கண்டு 

ஐயுற்று வினவ அலட்சியமொக அவள் �தில் 

கூறுகின்றொள்.  பின்னொ் இருவரும் இரைறவரைன 



வொழ்த்துகின்றனொ்.  இதுரேவ குற்றொல 

குறவஞ்சியின் அரைமப்பு.  இதுவ=னம் வி�வ 

இரைடயிரைடரேய சிந்து கண்ணி முதலிய நொடகத் 

தமிழொல் கீொ்த்தரைன வடிவில் 

�ொடப்பெ�ற்றுள்!து.

குற்றொலக் குறவஞ்சி தன் உவரைம 

நலத்தொலும்,  வரு#ரைனத் திறத்தொலும் அழகு 

நலத்தொலும் பெதன் தமிழ்க்குச் சிறந்தரேதொர் 

அணியொய்த் திகழ்கின்றது.

பிள்ரை!யொர் சுழியுடன் பெதொடங்கும் 

பெ=ொல்லழகு திருக்குற்றொலக் குறவஞ்சி 

முழுவதும் பூத்துக் குலுங்குகின்றது.  பெ�ரிய 

பிள்ரை!யொருரைடய திருக்ரைககள் ஐந்து,  அரைவ 



கற்�கத்தருக்கரை!ப் ரே�ொன்றரைவ 

ரேவண்டுரேவொர்க்கு ரேவண்டியவற்ரைற எல்லொம் 

பெகொடுக்கும் ரைககள் அரைவ. கொத்தல் பெதொழிலுக்கு 

இன்றியரைமயொதரைவ ரைககரே!.  எனரேவ “ஐந்து 

ரைக வலொன் கொவலொன்”  என்று அடுக்குச் 

பெ=ொல்லில் அழகு�டி எடுத்துரை�க்கின்றொர்.

�ன்னி�ண்டு முதல் ஒன்று முடிய இறங்கு 

முகமொய் எண்கரை! இரையத்து,

“�ன்னிரு ரைகரேவல் வொங்கப் 

�திபெனொருவொ்

�ரைட தொங்கப் �த்துத் திக்கும்

நன்னவ வீ�ரும் புகழ மரைலகபெ!ட்டும்

கடரேலழும் நொடி ஆடிப் 

பெ�ொன்னின் முடி ஆரேறந்நி அஞ்சுதரைல



சுனொ் பெகொழித்துப் �ொயுநொன் மூன்றொய்த்

தன்னிருதொள் தொள் தரும் ஒருவன் 

குற்றொலக் 

குறவஞ்சித் தமிழ் தந்தொரேன”

என முருகரை! புகழும் இடம் மிகச் 

சிறப்புமிக்கது.

திரிகூட�ொ=ப்�ருக்கு �லொம�த்ரைதக் 

கண்டதும்,  அது பெவறும் ம�மொக அவருக்கு 

பெதரியவிலரைல.  இரைறவன் வீற்றிருக்கும் 

ரேகொவிலொகரேவத் பெதரிகின்றது.  �ழம்,  சுரை!. 

வித்து,  கிரை!,  கரை! எல்லொரேம சிவலிங்கமொகத் 

பெதரிகின்றது.  வீதியில் இரைறவன் உலொ வந்து 

பெகொண்டிருப்�ரைதக் கூற கட்டியங்கொ�ன் 

வருகிறொன். அவரைன,



“ரேநொ் பெகொண்ட புரிநூல் மொர்பும் 

பெநடியரைகப் பி�ம்பும் ஆகக்

கொர் பெகொண்ட முகிரேலறு என்னக் 

கட்டியங்கொ�ன் வந்தொன்”

என்ற வரிகளில் கட்டியங்கொ�னின் நிறத்ரைத 

மரைழ ரேமகத்திற்கு உவரைமயொக்கி கூறுகின்றொர்.

சிவபெ�ருமொன் வீதியில் உலொ வருகிறொர். 

அவொ் ஏறி வருகின்ற விரைடரேயொ மரைல 

ரே�ொன்றதொகும்.  அதன் மீது ஏறியமொ்ந்துள்! 

இரைறவன் ரேமற்குத் திரை=யில் ரேதொன்றும் 

இ!ம்பிரைறரையத் தன் =ரைடயில் சூடியவனொகக் 

கிழக்குத் திரை=யில் எழுந்து வரும் இ! ஞொயிறு 

ரே�ொல கொட்சியளிக்கிறொன்.



“மூக்பெகழுந்த முத்துரைடயொர் 

அணிவகுக்கும் 

நன்னக� மூதூொ் வீதி

�ொதர் விரைடச் சிலம்பில் ஏறி

ரேமற் பெகழுந்த மதிசூடிக் கிழக்பெகழுந்த

ஞொயிறு ரே�ொல ரேமவினரே�”

வ=ந்த வல்லியின் அழரைகக் கூறுரைகயில் 

இருண்ட ரேமகஞ் சுற்றி சுருண்டு சுழி எறியும் 

ஏறியொடி பெநஞ்ரை=ச் சூரைறயொடும் விழி 

பெகொண்ரைடயொள் திருத்து பூ முருக்கின் அரும்பு 

ரே�ொலிருக்கும் இதழினொல் சிரைலரையப் ரே�ொல 

வரை!ந்து,  பிரைறரையப் ரே�ொல் இலங்கு 

நுதலினொள் என வொ்ணிக்கின்றொர். ரேமலும்

“நரைட கண்டொல் அன்னந் ரேதொற்கும்



நன்னகொ் வ=ந்த வல்லி

விரைட பெகொண்டொன் எதிர் ரே�ொய்ச்=ங்க

வீதியிற் =ங்கம் ரேதொற்றொள்”

என்று விவரிக்கின்றொர்.

இந்திரை�ரேயொ இவள்

சுந்தரிரேயொ பெதய்வ

ரேமொகினிரேயொ – சிந்ரைத

முந்தியரேதொ பெகண்ரைட 

முந்தியரேதொ பெ=ங்ரைக

முந்திய ரேதொதொன் 

என ரை�ங்பெகொடி நொரி,  வ=ந்த ஒய்யொரி 

பெ�ொன்�ந்து விரை!யொடி குற்றொலத்ரைதரேய ஒரு 

கலக்கு கலக்கிவிட்டொள்.



இரைறவன் �வனி கண்டு கொதல் பெகொண்டு 

தன்ரைன மயக்கிய சித்தன் ஆரே�ொ, 

வித்ரைதகொ��ொக விரைட ஏறி வந்து மொயம் 

பெ=ய்தவன் யொரே�ொ என்று வினவி,  இப்�டி ஓொ் 

அழரைகக் கண்டொல் எந்தப் பெ�ண்தொன் 

மயங்கமொட்டொர் மயங்கி,

“வொகரைனக் கண்டு உருகுரைதரேயொ – ஒரு

மயக்கமொய் வருகுரைதரேயொ

ரேமொகம் என்�து இது தொரேனொ – இரைத

முன்னுரேம நொன் அறிரேயரேன”

என்று �ொலும்,  �டுரைகயும் பெநொந்து கொதல் 

மயக்கம் பெகொள்வரைத நிலொரைவப் �ழிப்�ரைதக் 

கண்ட ரேதொழியொ் கொ�#ம் வினவ தன் மனம் 

கவொ்ந்த குற்றொல ஈ=ரிடம் தூது அனுப்புகிறொள். 



தூது எந்த ரேந�ம் பெ=ல்ல ரேவண்டும் என்று 

தூதனிப்பி கூடலிரைழத்துப் �ொர்கிறொள்.

வொன�ங்கள் கனி பெகொடுத்து மந்திபெயொடு 

பெகொஞ்சும்

மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வொன் கவிகள் 

பெகஞ்சும்

ரேதன் அருவித்திரை� எழும்பி வொனின் 

வழி ஒழுகும்

பெ=ங் கதிரே�ொன் �ரிக்கொலும் ரேதொ்க்கொலும் 

வழுகும்

கிழங்கு கிள்ளி ரேதன் எடுத்து,  வ!ம்�ொடி 

நடிப்ரே�ொம்

கிம்புரியின் பெகொம்பு ஒடித்து பெவம்பு 

திரை# இடிப்ரே�ொம்.



என்னும் �குதிகள் சிறப்�ொனரைவ.

நொட்டு வ!ம் கூறும் ரே�ொது,

“ஓடக் கொண்�து பூம்புனல் பெவள்!ம்

ஒடுங்கக் கொண்�து ரேயொகியொ் உள்!து

வொடக் கொண்�து மின்னள் மருங்கு

வருந்தக் கொண்�து சூலு# =ங்கு

ரே�ொடக் கொண்�து பூமியில் வித்து

புலம்�க் கொண்�து கிண்கிணிக் பெகொத்து

ரேதடக் கொண்�து நல்லம் கீர்த்தி

திருக்குற்றொலர் பெதன் ஆரிய நொரேட.

என்ற �ொடலின் மூலம் ஆசிரியொ் உ#ொ்ச்சிக் 

கூறுகரை!த் பெதளிவொகக் கூறுகிறொர்.



பெ�ண்களின் தரைலவி பெ�ண்பெ#ன்று 

பெ=ொல்வது “திரி“  என்று பெ�ொருள்.  பெ�ண்ணுடன் 

ரே=� என்றொல் “கூட”  என்று பெ�ொருள். 

திண்#மொகவல்லவன் என்றொல் “நொதன்“ 

என்னும் பெ�ொருள்�டும்.  இவற்ரைறபெயல்லொம் 

ரே=ொ்த்துப் �ொர்த்தொல் “திரிகூடநொதன்“  என்று 

பெ�யொ் ஆகும் என்று ஆசிரியொ் தன்னுரைடய 

கற்�ரைனரையக் குறத்தி மூலம் கூறுகிறொர். 

திரிகூட சிங்கனொல் ரேவட்ரைடயொடப்�டும் 

�றரைவகள் கூட்டமொகப் �றந்துவரும் 

அழகிரைனக் கற்�ரைனச் பெ=றிவுடன் 

கொட்டுகின்றொர் கவி�ொயொ்.  திரிகூடநொதர் 

பெ=ன்னியிரேல ரைவத்துள்! புனற் கன்னியொகிய 

=ங்ரைகரையத் திரும#ம் பெ=ய்தரே�ொது 



அவளுக்குச் சீொ்வரிரை= பெ=ய்யவில்ரைல,  இன்று 

நொரேன அவ்வரிரை=ரையச் பெ=ய்ரேவன் என்று 

அவளுரைடய அன்ரைனயொகிய ஆகொய கங்ரைக 

கருதி,  சீொ்வரிரை=ரேயொடு மகளுரைடய அடுக்கரை! 

கொ#ப் புறப்�டும் ரேநொ்த்தி ரே�ொல,  வொனம் 

முழுவதும் தம் நிறமொகரேவ ரேதொன்றுமொறு 

வருகின்றன குருகினங்கள்.

மதுரை� நகரை�க் ரைகப்�ற்றிச் ரை=வத்ரைத 

பெவளிரேயற்றிய =ம#க் கூட்டத்ரைதக் கழுரேவற்ற 

திருஞொன=ம்�ந்தரின் முத்துப்�ந்தர் வருவரைதப் 

ரே�ொல பெகொக்குக் கூட்டங்கள் வருகின்றன. 

சூலரேமந்திய திரிகூடநொதரின் மரைனவியொன 

குழல்வொய்பெமொழி அம்ரைம அணிந்த �ஞ்= 

வண்#ப் �ட்டொரைடப் ரே�ொல,  �ல வண்#ப் 



�றரைவகள் அணியணியொய் வருகின்றன. 

இவ்வொறொய்ப் �ல�ட வருணித்துப் 

�ொடியுள்!ொர்.  கவி�ொயர் குற்றொலத்தின் அருரேக 

அரைமந்த �ல்ரேவறு ஊொ்கள்,  நீொ்நிரைலகள், 

வள்!ல்களின் நிலங்களில் �றரைவகள் 

இறங்குவது என்று விரிவொகரேவ �ட்டியலிட்டுக் 

கொட்டுகின்றொர்.

கூடல் இரைழத்தல்,  குறிரேகட்டல்,  நீ�ொடல் 

ரே�ொன்ற நம்பிக்ரைககள்,  =குனம் �ொர்த்தல், 

�ரைடத்தல்,  பெதய்வம் பெதொழுதல் ரே�ொன்ற 

�ழக்கவழக்கங்கள்,  குறவர் இன மக்களின் 

பெதொழில்,  பெ�ண்களின் நிரைல,  =மயநூற் கருத்து 

நலங்கள்,  �ழபெமொழிகள்,  விடுகரைதகள்,  ரே�ச்சு 

வழக்குச் பெ=ொற்கள்,  பு�ொ#ம�புச் பெ=ய்திகள், 



நொட்டுப்புற நம்பிக்ரைககள்,  என �ல்ரேவறு 

பெ=ய்திகரை! வி!க்கமொக தழிழு#ொ்வுடன் 

எடுத்துரை�க்கின்றொர்.

திரிகூட�ொ=ப்�க் கவி�ொயர் 

சுற்றுப்புறசூழல் ஆர்வல�ொய் இருந்து,  தன் 

�ரைடப்புகளில் மிகுதியொன இயற்ரைக 

வொ்#ரைனகரை! இரை#த்துள்!ொர்.  கொண்�தற்கு 

ஆயி�ம்கண் ரே�ொதொத இயற்ரைக அழகிரைனக் 

பெகொண்ட குற்றொலக் கொட்சிகள்,  குற்றொலக் 

குறவஞ்சியில் திகட்டொத இனிரைமயுடன் 

கொட்டப்பெ�ற்றுள்!து.  திரிகூட�ொ=ப்�க் 

கவி�ொயரின் கவித்திறரைன அரைவ முழுவதுமொய் 

பெவளிப்�டுத்துகின்றது.  பெ=ொல்நலம்,  பெ�ொருள் 

நலம்,  பெதொரைட நலம்,  அணிநலம்,  சுரைவநலம், 



ஒலிநலம் முதலொன நலங்கள் �ல 

பெகொண்டிருக்கும் குற்றொலக்குறவஞ்சிக்கு 

ஈடுயிரை# இல்லொத குறவஞ்சிரேய இல்ரைல எனச் 

பெ=ொல்லலொம். 

முரைனவர் �ொ.ரேவலம்மொள்,

முதல்வொ், 

அ�சு கரைலக்கல்லூரி, கரைடயநல்லூொ்.



இரை=யறிஞர் நொ.மம்மது, 

ஆய்ச்சியர் �ொடிய 

முல்ரைலத் தீம்�ொணி, 

கட்டுரை�

ஆய்ச்சியர் �ொடிய முல்ரைலத் 

தீம்�ொணி



முதன் முதலில் மொனிடர் ரேதொன்றியது 

குறிஞ்சி நிலரேம என்று மொனிட இயலொ!ர்கள் 

பெதளிவு �டுத்தியுள்!னர்.  குறிஞ்சி நிலத்தில் 

சுற்றி அரைலந்து ரேவட்ரைடச் =மூகமொக வொழ்ந்த 

முதல் மொந்தர் சிறுசிறு இருப்பிடங்கரை!யும் 

அரைமத்து வொழத் துவங்கினர்.  அவ்வொறு 

குறிஞ்சி நிலத்தில் ஏற்�ட்ட சிற்றூர்கரை! நம் 

=ங்க இலக்கியங்கள் குறிஞ்சி,  சிறுகுடி,  சீறூர் 

எனப் �திவு பெ=ய்துள்!ன.  முல்ரைல 

நிலக்குடியிருப்புகரை! �ட்டி,  �ொடி,  ரே=ரி எனச் 

=ொன்ரேறொர் இலக்கியங்கள் சுட்டிக் கொட்டுகின்றன. 

இவ்வொறொன சிற்றூர்,  சிறுகுடி என்�ரேத 

பிற்கொலத்தில் நக�ங்க!ொகவும் ரே�ரூர்க!ொகவும் 

வ!ர்ச்சியரைடந்திருக்கின்றன.



பெதொடக்க கொலச் சிற்றூர், 

சிறுகுடியிருப்புகளில் வொழ்ந்த எளிய மக்கள் 

�ொடியரேத நொட்டுப்புறப் �ொடல்கள், 

இப்�ொடல்களில் அரைமந்த எளிய �ண்கரே! 

நொட்டுப்புறப் �ண்கள் கர்நொடக (இரை=) 

�ொகங்கள்,  =ொஸ்திரிய �ொகங்கள், 

இலக்க#ப்�டுத்தப் �ட்டுள்! �ண்கள் யொவும், 

நொட்டுப்புற மக்களின் �ொடல்களில் அரைமந்த 

எளிய �ண்களில் இருந்து உருவொனரைவரேய.

"All  our  classical  ragas  emerged  from  folk 

songs"  என்று புகழ்பெ�ற்ற =ரே�ொட் இரை=க் 

கரைலஞர் அம்ஜத் அலிகொன் குறிப்பிடுகின்றொர். 

பெதொடக்க கொல எளிய இப்�ண்களில் அரைமந்த 

�ொடல்கரை!ப் �ொடி ஆடிய மகளிர் குழுக்கரை! 

"�ண்ரை#",  "ஆயம்",  "ஓரை�"  என்ற 



பெ=ொல்லொட்சிகளில் பெதொல்கொப்பியர் �திவு 

பெ=ய்கிறொர்.  "விரை!யொட்டு ஆயம்",  "ஆயத்தொர் 

பெ=ொல்"  என்ற பெ=ொல்லொட்சிகரை! நம் �ழம் 

�னுவல்களில் நிரைறயரேவ நொம் கொண்கிரேறொம். 

�சுத்தி�ள்,  ஆனிரை� ரே�ொன்ற "ஆ"  எனும் 

அடிச்பெ=ொல்லில் இருந்ரேத ஆயம்,  ஆயர், 

ஆய்ச்சியர் என்ற பெ=ொற்கள் ரேதொன்றியுள்!ன.

இம்முல்ரைல நில ஆயரும், ஆய்ச்சியரும் 

�ொடிய எளிய �ண் முல்ரைலப்�ொணியொகும். 

இரை=யின் ஏழு சு�ங்களில்,  மூன்று அல்லது 

நொன்கு சு�ங்கரை!க் பெகொண்டு �ொடும்ரே�ொது 

இரை= இனிரைம ரேதொன்றொது.  அது ஒருவரைக 

"ஓதுதல்" (chanting) ரே�ொல் அரைமயும் குரைறந்தது 

ஐந்து சு�ங்க!ொல் அரைமந்த �ண்களில் 



�ொடப்�டும் �ொடல்கரே! இனிரைமயொக, 

சுரைவயொக, �ண்=ொயலுடன் அரைமயும்.

"குழலினும் யொழினும் கு�ல்முதல் ஏழும்

வழுவின்றி இரை=த்து வழித்திறம்கொட்டும்

அரும்பெ�றல் ம�பின் பெ�ரும்�ொண்........" 

(சிலம்பு 5: 35-37)

என்றும்

"�ண்ணியொழ்ப் புலவர்,  �ொடற்�ொ#ர்........" 

(சிலம்பு 5: 185)

என்றும்

"கு�ல்வொய்ப் �ொ#ர்........" (சிலம்பு 5: 200)

என்றும் ரே�ொற்றப்�ட்ட �ொண்குடி,  இத்தரைகய 

எளிய �ொடல்களில் அரைமந்த சு�ங்கரை!க் 

கண்டுபிடித்து �ண்கரை! 



வரைகபெதொரைகப்�டுத்துகின்றது.  ஐந்து சு�ங்களில் 

அரைமந்த �ண்கள் உலகில் �ல நொடுகளில் 

நடப்பில் உள்!ன. 

சீன நொட்டின் ஐந்து சு�ப்�ண்கள் மட்டுரேம 

�ொடுதல் ரேவண்டும் என்ற அ�சின் கட்டுப்�ொரேட 

உண்டு.  ஐந்து சு�ப்�ண்கள் மிக 

எளிரைமயொனரைவ,  இனிரைமயொனரைவ.  சில 

=ொன்றுகள் முல்ரைலப்�ொணி (ரேமொகனம்), 

குறிஞ்சிப்�ொணி (மத்யமொவதி),  பெநய்தல்�ொணி 

(இந்த!ம்),  �ொரைலப்�ொணி (சுத்த=ொரேவரி), 

மருதப்�ொணி (சுத்ததன்யொசி),  ரைவகரைறப்�ொணி 

(சிவ�ஞ்=னி),  திலங்,  =ந்தி�பெகௌன்ஸ் (கத�ம்), 

நொக சு�ொவளி,  வ�மு,  கம்=நொதம்,  மலகரி, 

குந்த!வ�ொளி,  ரே�வகுப்தி,  பூ�ொ!ம்,பெ�ௌளி, 



ஸ்ரீ கண்டி,  அம்=த்வனி,  அமிர்தவர்சினி, 

அம்=ொனந்தி,  அட்ட�ொதம்,  சுனொதவிரேனொதினி, 

ரே�வதி,  இ�தி�திப்பிரியொ,  ரைவ=யந்தி 

முதலியன.

"பெதய்வம் உ#ொரேவ மொ, ம�ம், புள், �ரைற

பெ=ய்தி,  யொழின் �குதி.............."  என்ற 

பெதொல்கொப்பிய (அகத்திரை#யியல் 20) 

நூற்�ொவிற்கு உரை� கூறும் இ!ம்பூ�#ர் "யொழின் 

�குதி என்�து �ண் அது =ொதொரி"  என்�ொர்.  இது 

முல்ரைலநிலம் �ற்றிய பெ=ய்தி. "யொழ்", "முல்ரைல 

யொழ்"  என்�ொர் நச்சினொர்கினியர்.  எனரேவ 

நிலத்திற்பெகொரு பெ�ரும்�ண்ணும்,  சிறு�ண்ணும் 

தமிழ�ொல் வகுக்கப்�ட்டது.  இதன் மூலம் 

பெதரியவருகிறது.  முல்ரைலநிலப் பெ�ரும்�ண் 



முல்ரைல,  முல்ரைலயொழ்,  பெ=ம்�ொரைல என்ற 

இன்ரைறய அரிகொம்ரே�ொதி,  முல்ரைலநிலச் 

சிறு�ண் முல்ரைலப்�ொணி,  முல்ரைலக்குழல் 

=ொதொரி என்ற இன்ரைறய ரேமொகனம்.

"�ண் முல்ரைலத் தீம்�ொணி என்றொள் (17: 

பெ=ந்நிரைல)  என்�தனொற் '=ொதொரியும்'  கூறினொள்" 

என்று சிலப்�திகொ�ப் �திக உரை�யில் 

அடியொர்க்கு நல்லொர் குறிப்பிடுகின்றொர்.

"பெ=ந்நிரைல மண்டலத்தொல்.......�ொடுதும்

முல்ரைலத்தீம்�ொணி என்றொல்" சிலம்பு (17 : 17)

"கு�ல் மந்தமொக, இளி =மனொக

வ�ன்முரைறரேய துத்தம் வலியொ உ�னிலொ

மந்தம் வி!ரி பிடிப்�ொள் அவள் நட்பின்



பின்ரைற ரையப் �ொட்பெடடுப்�ொள்"  சிலம்பு (17  : 

18)

ரேமற்கண்ட ஆய்ச்சியர் கு�ரைவப் �ொடல் 

18 ல்,  கு�ல்(=),  இளி(�),  துத்தம்(ரி),  வி!ரி (த), 

நட்பின் பின்ரைற (க)  என்று 

முல்ரைலத்தீம்�ொணியின் சு�ங்கரை!க் கூறுகிறொர். 

இது இன்ரைறய ரேமொகன �ொகத்தின் சு�ங்கள். 

இந்தப் �ண்ணில் முல்ரைலநில எளிய 

மக்க!ொகிய ஆய்ச்சியர் �ொடுவதொக இ!ங்ரேகொ 

அடிகள் அரைமத்துக் கொட்டுகின்றொர்.

நொட்டொர் �ண்கள் பெ�ரும்�ொலும் எளிய 

முரைறயில் �ொட ஏற்றதொய்,  ஒருதொ!த்தில் 

(மத்திமஸ்தொயி  middle  octave) 



அரைமந்திருக்கும்.  இரைவ அந்திய �ொகங்கள் என 

இக்கொலம் அரைழக்கப்�டுகின்றன. =ொன்றொக

பெ=ஞ்சுருட்டி,  நொத நொமக்கிரிரைய,  புன்னகவ�ொளி 

- தொ�முடிவுப்�ண் (நி=ொதொந்திய �ொகம்)

குறிஞ்சி -  வி!ரி முடிவுப்�ண் (ரைதவதொந்திய 

�ொகம்)

நவரே�ொசு,  ரை=ந்தவி -  இளிமுடிவுப்�ண் 

(�ஞ்=மொந்திய �ொகம்)

ஆய்ச்சியர் கு�ரைவ �ொடல் 17 ல் பெ=ந்நிரைல 

மண்டிலம் என்று இ!ங்ரேகொ அடிகள் கூறுவது, 

மந்ததொ!ம்,  =மன்தொ!ம்,  நடுத்தொ!ம்,  =மநிரைல 

(மத்திமஸ்தொயி,  middle  octave) 

உரை�யொசிரியர்களும் பெ=ந்நிரைல -  =மநிரைல 

என்ரேற கூறியுள்!னர்.  =மநிரைல -  =மன்தொ!ம் 



(=மஸ்தொயி).  "கு�ல் மந்தமொக"  என்ற �ொடலில் 

(18)இல் வருவது மந்தக்கு�ல் அதொவது 

=மநிரைலக்கு�ல் (மத்தியஸ்தொயி =ட்=ம்).

"கு�ல் என்னும் ந�ம்பு மந்தசு�மொக,  இளி 

என்னும் ந�ம்பு =மசு�மொக -----  வி!ரிரையயும் 

வலிரைம இல்லொத மந்த சு�மொக 

பிடிக்கின்றவள்......"  என்று அடியொர்க்கு நல்லொர் 

மந்தத்தொ!த்தில் (மத்திமஸ்தொயி)  ஒன்றிரேலரேய 

�ொடல் இயங்குவரைதச் சுட்டிக் கொட்டுகின்றொர். 

ரேமற்கண்ட பெ=ய்திகள் ஆய்ச்சியர் கு�ரைவயில் 

ஆய்ச்சியர், நொட்டொர் �ண்#ொக முல்ரைலப்�ொணி 

(ரேமொகனம்) �ொடியரைதத் பெதரிவிக்கின்றன.



�ண் என்றம் பெ�ரும்�ண் என்றும் யொழ் 

என்றும் �ொரைல என்றும் ஏழுசு�ப்�ண்களுக்கு 

நம் முன்ரேனொர் பெ�யர் தந்துள்!னர்.  இக்கொலம் 

அதுரேவ =ம்பூர்#ம்,  ரேம!ம்,  ரேம!கர்த்தொ 

(generative) என்று அரைழக்கப்�டுகின்றது.

பெதொல்கொப்பியர் "யொழின் �குதி"  என்று 

குறிப்பிடுவது சிறு �ண்கரை!.  திறம்,  கிரை! 

என்று அரைழக்கப்�ட்டரைவ.  இக்கொலம் ஜன்ய 

�ொகங்கள் (derivatives)  என்று வரைகப்�டுத்தப் 

�டுகின்றன.  சிறப்�ொக "திறம்"  என்று 

அரைழக்கப்�ட்டரைவ ஐந்து சு�ப்�ண்கரை!ரேய, 

�ொணி,  குழல் என்றரைழக்கப்�ட்ட ஐந்து 

சு�ப்�ண்கள் இப்ரே�ொது "ஔடவம்"  என்று 

கூறப்�டுகின்றன.



"�ொடுதும் முல்ரைலத்தும் �ொணி என்றொள்"  - 

சிலம்பு 17:(17)

"முல்ரைல யத்தீம்குழல் ரேக!ொரேமொ ரேதொழி"  - 

சிலம்பு 17:(21)

"பெகொன்ரைறயந்தீம்குழல் ரேக!ொரேமொ ரேதொழி"  - 

சிலம்பு 17:(19)

"ஆம்�லந்தீம்குழல் ரேக!ொரேமொ ரேதொழி" - சிலம்பு 

17:(20)

ரேமற்கண்ட �ொடல்களில் �ொணி,  குழல் 

என்று கூறப்�ட்டரைவ ஐந்து சு�ப்�ண்கரே! 

நிலத்தின் சிறு�ண்க!ொக வகுக்கப்�ட்டரைவ. 

இவ்வரைக ஐந்து சு�ப்�ொணி என்ற திறப்�ண்கள் 

பெதொல்கொப்பியத்தில் "�குதி"  என்று �திவு 

பெ�றுகின்றன.



"ஆடல் �ொடல் இரை=ரேய தமிரேழ"- சிலம்பு 3:45

என்ற அ�ங்ரேகற்றுக் கொரைத அடிக்கு 

உரை�யொசிரியர்கள் கூறுவது :  இரை=யொவது 

ந�ம்�ரைடப்�ொல் உரை�க்கப்�ட்ட 

�திரேனொ�ொயி�த்து பெதொள்!ொயி�த்து 

பெதொன்னூற்பெறொன்றொகிய ஆதி இரை=களும். 

அரைவயொவன "உயிர்,  உயிர்பெமய் அ!வு 

உரை�த்த ஐம்�ொவினும் உடல் தமிழ் இரை= 

ஏழுடன் �டுத்து மூரேவழ் பெ�ய்து.... 

�ன்னீ�ொயி�ம்" என்ற நூற்�ொரைவ ரேமற்ரேகொ!ொகக் 

கொட்டுகின்றனர்.  இதில் வரும் ஐம்�ொல் எனும் 

பெ=ொல் ஐந்து சு�ப்�ண்கரை!க் குறிக்கிறது என்று 

பெதளியலொம்.  "ஏழுடன்"  என்�து ஏழுசு�ப் 

�ண்கள் எனக் பெகொள்!லொம்.



"ஏழ்புரைழ ஐம்புரைழ யொழிரை=...." �ரி�ொடல் 8:22

இப்�ரி�ொடல் வரியில் வரும் புரைழ என்ற பெ=ொல் 

துரை! மற்றும் துரை! வழிப்பிறக்கும் சு�த்ரைதயும் 

குறிக்கும்.  இவ்வரைகப் புல்லொங்குழல் 

மடகொஸ்கரில் கண்பெடடுக்கப்�ட்டுள்!ன.  ஐந்து 

சு�ப்�ண்களுக்கும்,  ஏழுசு�ப் �ண்களுக்கும் 

தனித்தனிப் புல்லொங்குழல்கள் �யன்�ொட்டில் 

இருந்துள்!தொ என்�து ஆய்வுக்குரியது.

ஏழ்புரைழ,  ஐம்புரைழ என்�ரைவ 

ஏழுசு�ப்�ண்கரை!யும் ஐந்து சு�ப்�ண்கரை!யும் 

குறிப்�தொகக் பெகொண்டொல்,  நிலத்திற்கொன 

பெ�ரும்�ண்,  சிறு�ண் �ற்றி இப்�ரி�ொடல் 

கொட்சிப்�டுத்துவதொக் பெகொள்!லொம்.



"வ�ன்முரைற மருங்கின் ஐந்தினும் 

ஏழினும்" -  சிலம்பு 8 : 36 இச்சிலம்பின் வரியும் 

ஐந்து சு�ப்�ண்கரை!யும் ஏழுசு�ப் �ண்கரை!யும் 

குறிப்�தொகச் பெ=ொல்லலொம்.  இவ்வொறொக 

நிலத்திற்கொன ஏழுசு�ப் பெ�ரும்�ண்கரை!யும் 

சிறு�ண்கரை!யும் மிக முற்�ட்ட கொலத்திரேலரேய 

தமிழர்கள் வகுத்துக் பெகொண்ட இரை= 

முரைறயிரைன நம் �னுவல்கள் பெநடுகரேவ �திவு 

பெ=ய்திருக்கின்றன.

இக்கொலம் "�ஞ்=�ொவம்" என்றும் ரேமரைல 

இரை=யில் (order of 5th)  என்றும் கூறப்�டுகின்ற 

வழக்கு,  தமிழிரை=யில் "இரை#முரைற"  என்று 

அரைழக்கப்�டுகின்றன.

"இரை#, கிரை!, �ரைக, நட்பி என்று இந்நொன்கின்



இரை=பு#ர் குறிநிரைல...." சிலம்பு 8 : 33,34

இந்த இரை#முரைற என்ற 

ஏழன்முரைறயில் =�,  �ரி2,  ரி2,  நி2,  த 2,  க 2 

என்று ஏழொவது ஏழொவதொகச் பெ=ன்றொல் 

"=,ரி2,,க 2,�,த 2"  என்ற முல்ரைலப்�ொணியின் 

சு�ங்கள் கிரைடக்கும்.  இது இன்ரைறய ரேமொகன 

�ொகம்.  தமிழிரை=யின் தரைலரைமப் �ொரைலயொன 

அரிகொம்ரே�ொதியின் கிரை!ப்�ண் ரேமொகனம். 

எனரேவ தமிழிரை=யின் தரைலரைமயொன சிறு�ண் 

இதுரேவ.  இது �ழரைமயொன �ண்.  எனரேவ 

இதுரேவ தமிழிரை=யின் பெதொன்ரைமயொன ஐந்து சு� 

முதல் �ண்.  ஆகரேவ இரைத நொட்டொர் �ண்#ொக 

ஆய்ச்சியர் கு�ரைவயில் இ!ங்ரேகொ அடிகள் 

�திவு பெ=ய்கிறொர்.  முல்ரைலங்��ொணி என்றும் 



முல்ரைலக்குழல் என்றும் �ழங்கொலத்ரேத இப்�ண் 

பெ�யர் பெ�ற்றிருந்தரைதயும் அடிக!ொர் 

குறிப்பிட்டுக் கொட்டியுள்!ொர்.  முல்ரைல நில 

மக்கள் ஆயர்,  ஆய்ச்சியர்,  ரேகொவலர்,  இரைடயர், 

இரைடச்சியர் எனப்�ட்டனர்.  ஒரு கொரைதக்ரேக 

ஆய்ச்சியர் கு�ரைவ எனப் பெ�யரிட்டுள்!ொர் 

அடிக!ொர்.

"ரேகொவலர் முல்ரைலக்குழல் 

ரேமற்பெகொள்!...."  மணிரேமகரைல 5:136 என்று 

முல்ரைலநிலக் ரேகொவலர் இப்�ண் �ொடிய 

பெ=ய்திரைய மணிரேமகரைல குறிப்பிடுகின்றது. 

ஆய்ச்சியர் கு�ரைவயில் ஆய மங்ரைகயர் எழுவர் 

இ!ங்ரேகொரைதயர் முதலில் முல்ரைல நிலப் 

பெ�ரும்�ண்#ொன முல்ரைலயொழில் (பெ=ம்�ொரைல) 



பெதொல் ஏழிரை= (அரிகொம்ரே�ொதி)  �ொடி 

ஆடுகின்றனர்.  பின்பு முல்ரைல நிலச் 

சிறு�ண்#ொன முல்ரைலப்�ொணி (முல்ரைலக்குழல் 

-  ரேமொகனம்)  �ொடி ஆடுகின்றனர்.  �க்திக் 

கொலத்தில் ரேதவொ�ம் 3 : 67-99 மற்றும் 4 : 9

ஆகிய �திகங்கள் முல்ரைலப்�ொணியில் 

(=ொதொரி) �ொடப்�ட்டுள்!ன.

திருவொ=கம் வழரைமயொக இப்�ண்ணிரேலரேய 

�ொடப்�ட்டு வருகின்றது.  திருவொ=கம் நொட்டொர் 

ம��ொன திரு அம்மொரைன,  திருப்பெ�ொற்சுண்#ம், 

திருரேகொத்தும்பி,  திருத்பெதள்ரே!#ம், 

திருச்=ொழல்,  திருப்பூவல்லி,  திருத்ரேதொள் 

ரேநொக்கம்,  திருப்பெ�ொன்னூ=ல் என்ற 



வடிவங்கரை!க் பெகொண்டது என்�ரைத நொம் 

மனதில் பெகொள்! ரேவண்டும்.

�ொசு�த்தில்,  திருமங்ரைக ஆழ்வொரின் 

பெ�ரியதிருபெமொழி மூன்றொம் �த்து �ொடல் "வொட 

மருதிரைட..."  மற்றும் எட்டொம் �த்தின் ஒன்�தொம் 

�ொடல் "ரைகம்மொ!ம்..."  முல்ரைலப்�ொணியில் 

(=ொதொரி - ரேமொகனம்) அரைமந்தரைவ.

ஐந்து சு�ப்�ண்கள் முதற்பெகொண்டு தமிழிரை=யின் 

�ற்�ல �ண்களும் �ல்ரேவறு முரைறகளில் பெ�யர் 

பெ�றுகின்றன.  மல�ொல்,  ம�த்தொல், 

இரை=க்கருவியொல்,  பெ�ரும்பெ�ொழுதொல், 

சிறுபெ�ொழுதொல்,  பெதய்வத்தொல்,  நிலத்தின் 

மக்க!ொல் என நம் �ண்கள் �ல்வொறு பெ�யர் 

பெ�ற்றிருக்கின்றன.



முல்ரைலயொழ் (பெ=ம்�ொரைல -  அரிகொம்ரே�ொதி)  - 

மலர்ப்பெ�யர்.

�ொரைலயொழ் (அரிகொம்ரே�ொதி மற்றும் 

=ங்க�ொ��#ம்) ம�ப்பெ�யர்.

யொழ், குழல் - இரை=க்கருவியின் பெ�யர்.

ரேவனல் �ொணி (சுத்ததன்யொசி)  - 

பெ�ரும்பெ�ொழுதின் பெ�யர்

யொரைம யொழ் (நடரை��வி),  ரைவகரைறப்�ொணி 

(சிவ�ஞ்=னி) - சிறுபெ�ொழுதின் பெ�யர்கள்

ரேவலன்�ொணி (மத்யமொவதி)  -  நிலத் 

பெதய்வங்களின் பெ�யர்

மொரேயொன்�ொணி (ரேமொகனம்)  ஆயன்குழல் 

(ரேமொகனம்) - நிலத்தின் மக்கள் பெ�யர்.

"அழல் ரே�ொலும் மொரைலக்குத் தூதொகி ஆயன்



குழல் ரே�ொலும் பெகொல்லும் �ரைட" குறள் 1228

பிரிவு,  மொரைலப் பெ�ொழுது,  ஆயன்குழல் 

முதலியவற்ரைற வள்ளுவர் இவ்வொறு �திவு 

பெ=ய்கிறொர்.

இந்த!த்தில் (39 �திகங்கள்)  அரைமந்த 

�திகங்கரை! அடுத்து அதிகமொன �திகங்களில் 

(33 �திகங்கள்)  =ம்�ந்தர் முல்ரைலப்�ொணியில் 

(ரேமொகனம்) �ொடியுள்!ொர்.

சீனநொட்டு வொழ்த்தும்,  நமது தமிழ்த்தொய் 

வொழ்த்தும் இப்�ண்ணில் உள்!ன.  �க்தி,  நொடக, 

நொட்டிய,  திரை�ப்�ொடல்களில் இப்�ண்ரே# 

அதிகம் �யன்�டுத்தப் �ட்டுள்!து. 

இந்துஸ்தொனியில் இப்�ண் "பூப்,  ரே�ொ�ொலி" 

எனப் பெ�யர்பெ�ற்றுள்!து.  நிலத்தொல் 



முல்ரைலப்�ொணி என்றும் 

அரிகொம்ரே�ொதியில்(கு�ல்�ண்)  பிறப்�தொல் 

(கிரை!ப்�ண்)  கு�ல்�ொணி என்றும், 

புல்லொங்குழலிரை=யில் இனிரைம பெ�றுவதொல் 

குழல்�ொணி என்றும் முல்ரைல நிலத்பெதய்வத்தொல் 

"மொரேயொன் �ொணி"  என்றும் �க்திக் கொலத்தில் 

"=ொதொரி"  என்றும் இக்கொலம் ரேமொகனம் என்றும் 

பெ�யர்பெ�றும் இத் பெதொன்ரைமப்�ண் ஒரு 

நொட்டொர் �ண்.

"கூடரேமல கூடவச்சி குமரிப்பெ�ொண்ரே# 

எங்ரேக ரே�ொற"  மற்றும் "ரே�ொறவரே! ரே�ொறவரே! 

பெ�ொன்னு�ங்கம்",  "ம#ப்�ொரைற மொடுகட்டி 

மொயவ�ம் ஏருபூட்டி"  ரே�ொன்ற 



திரை�ப்�ொடல்களில் இப்�ண்ணின் நொட்டொர் 

=ொயரைலக் கொ# முடியும்.

மூவொயி�ம் ஆண்டுகளுக்கு ரேமலொன 

பெதொன்ரைமயுரைடய இப்�ண் கொலங்கொலமொக 

நம்மொல் கொத்துவ�ப் �டுகின்றது.  இதற்கொன 

கொ�#ம் இப்�ண்ணில் வரும் இப்�ொரைலக் 

ரேகட்டொல் பெதரியும்.

"துள்!ொத மனமும் துள்ளும்

பெ=ொல்லொத கரைதயும் பெ=ொல்லும்".

இரை=யறிஞர் நொ.மம்மது

30.03.2019





Kalpitha M, Books, Poem

Books are always friendly

Because they never keep you bored

They teach you moral values

And make you good and wise 

Books never complain or shout at you

And wait for you all day

They never tease you nor make you sad

All they do is making you happy by reading them

When you feel lonely - remember 

That there are few friends nearby

So spend your time by reading books

And inspire many to read books...



- Kalpita. M
IXth Standard (2021) 



Dammam Bala, Work from 
home, Article



Ten years ago, I landed into this land of 
dragons.  I  wasn't  aware  the  year  is  of  great 
significance  to  two  countries  thousands  of 
kilometers apart. Yes, Thang lang, called Ha Noi 
these  days,  celebrated  1000  years 
simultaneously with Than Gia Vu in An do.

An do is Indian in Vietnamese. Than Gia 
Vu is Thanjavur! That day I went to Hoan Kiem 
Lake in Hanoi to take part  in the celebrations, 
lots  of  floral  decorations,  serial  lights,  bikes 
everywhere,  many families,  men carrying  their 
kids  on  their  shoulders  and  beautiful  butterfly 
like girls fluttering in all directions, but be careful 
and  watchful  guys!  Otherwise  you  may  get 
gently  pushed down into the crowd that  like it 
happened to  my friend Abishek Misra and his 
Samsung Note was barted away for a cup of ice 
cream!!



The  country  loves  to  eat  and  drink 
outside  every  day.  Freely  flowing  green  tea 
during day time and burgundy golden beers after 
the  sunset.  Zamil  my  saudi  company  has 
factories in north and south Vietnam. Hanoi in 
north and Saigon in south. 

After  reunification  of  Vietnams,  Saigon 
became HCMC- Ho Chi Minh City. I went there 
first time in 2011, looking for a Hindu temple to 
pray  when  Aakash  joined  medical  school  in 
Bharatpur Nepal.  I  was curious to  know if  Sai 
baba was in anyway connected to Saigon; was 
pleasantly  surprised  to  see  him  in 
Dandayuthapani  temple  in  HCM.  Crazy  me 
landing into right destinations by my not so right 
and baseless google searches.

During years 2011 to 2014 almost every 
alternate  month  I  was  flying  from  Ha  Noi  to 
HCMC until  I  got  transferred to  our  Dong Nai 
factory, 50km away from HCMC. In the middle of 
year 2015, Radhika and me had to say good bye 
to  Zamil  and return  back  to  India.  After  that  I 



almost forgot Vietnam meandering back in Saudi 
for three more years and the last two years in 
India.

Back in Oct 2019, I got an opportunity to 
join another steel company in HCMC. The day I 
joined, I regained the Vietnamese hospitality, the 
beer  culture  while  my  colleagues  enjoyed  the 
sea  food  and  meat,  I'm  happy  with  my  tofu, 
boiled spinach and garlic rice.

Year  2020  arrived  with  a  surprise  to 
Vietnamese,  they  could  no  longer  drink  and 
drive anymore.  First  time in the history,  bikers 
need to be sober when they reach homes in the 
evening.  The  business  activities  slow  down 
every January looking with TET the Vietnamese 
lunar new year around the corner to arrive by 
the month end. Its nothing but the other name of 
Chinese new year! 

But  the  word  China  is  dreaded  and 
forbidden  in  Vietnam,  similar  to  Pakistan  in 
India. During the TET holidays we drank a lot, 
back  to  back  sessions.  Our  friend from China 



had  arrived  in  Wuhan  by  this  time.  We  were 
joking  at  each other  "you are  the  virus"  while 
considering corona as just  an internal  affair  of 
China.  I  had a  short  trip  to  Africa  by  January 
end,  Radhika and Ashika arrived in  HCMC by 
February 1st week nobody bother to check us 
during our flights. 

With  my  wife  and  daughter,  I  was 
roaming around freely in HCM while Ashika was 
enjoying  her  Cafe  Sua  Da  while  Radhika  got 
engaged with her newly discovered You Tuber 
passions. I asked Ashika if she could extend her 
stay with us until  March,  but  she stuck to her 
original plan to return to Melbourne by 25th Feb, 
which I think now was a right decision.

By March 2020, Corona has become a 
global  nuisance.  Europe  has  started  melting 
under the covid's heat. We stared hearing about 
covid cases in Hongkong, Singapore, Bangkok 
and Philippines. The other Sunday evening, my 
assistant Phuc a Vietnamese Catholic called me 
in  Zalo  with  the  breaking  news!  Corona  has 
arrived Vietnam shores, his friend's sister was in 



the  same  flight  with  the  air  hostess  tested 
positive upon arrival in Tan Son Nhat Int'l airport 
HCMC. Air hostess became F0, Phuc's friend's 
sister  F1  along  with  250  passengers.  Phuc's 
friend the F2 met  Phuc in Church for  evening 
chorus  making Phuc F3 with  no symptoms or 
infections what so ever. We asked Phuc to self 
quarantine to be in the safe side for two weeks 
time and he started working from home until end 
of March. Later the F1 girl was found negative 
for  covid  test  which  otherwise  would  have 
upgraded to F0 status. 

Infections found left  and right in Hanoi, 
Danang  and  HCMC.  Ten  thousand  people 
quarantined in north Vietnam. Some foreigners, 
pilots landed HCMC infecting some in Buddha 
bar,  Indian  restaurant  with  areas  near  airport 
and district  one becoming hotspots.  Too many 
public announcements in my apartment, security 
checking  temperature,  offering  sanitizer  at  the 
main  gate.  There  was  even  an  emergency 
assembly announcement one day morning 5 am 
that made us running down from 7th floor. 



From 1st of April, we declared lockdown 
for office started work from home extended twice 
until  month  end  now.  Tri  ky  the  busiest  local 
restaurant opposite to my balcony is silent since 
ages after one of its waitress was found positive 
on 16th March. Radhika and myself come out of 
our  apartment  once  in  two  three  days  to  buy 
groceries and milk from Vinmart down stairs. 

Couple of days ago, we had a long walk 
to  the  co-op  mart  supermarket  crossing  the 
deserted Gia Dinh park which otherwise stays 
packed  with  evening  walkers  and  joggers. 
Business appears almost normal in HCM with a 
steel  building  getting  erected  near  our  place, 
banks shops open and bikes still on the road. All 
restaurants,  bars,  pubs  and  massage  centers 
are  closed  until  further  notice.  Govt  has 
registered 268 positive cases until  now with  a 
majority declared cured. 

There is a talk to relax the lockdown with 
social  distancing,  mask  and  sanitizer  to 
continue,  to  resume  local  buses,  trains  and 
flights  by  early  May  downgrading  the  covid 



status. All said and done, life in Vietnam will not 
be the same anymore in same lines with bitter 
and sad pessimistic mindset sowed by the virus 
in two hundred plus countries across the world.



Creative Commons Attribution -Non 

Commercial - ShareAlike            (யொரும் 

�கி�லொம், விற்�ரைன கூடொது)

தமிழ்ப்  பெ�ருநூல்  என்றும்  என்பெறன்றும்  உலகத் 

தமிழர்களுக்கு  இலவ=மொகரேவ  கிரைடக்க 

ரேவண்டும்  என்�துதொன்  நமது  ரேநொக்கம். 

பெ�ருநூலிற்கு  த�வுகரை!  அனுப்பிய  சிறப்புமிகு 

எழுத்தொ!ர்கள்,  �ரைடப்�ொளிகள்  யொருரேம 

எந்தவித பெதொரைகரையயும் பெ�றவில்ரைல.  உலகிற்கு 

இரைவ  இலவ=மொக  கிரைடக்க  ரேவண்டும்  என்கிற 

ஒற்ரைறப்  புள்ளியில்  சிந்திக்கும்  அரைனவருக்கும் 

வொழ்த்துகள்.  இந்த  நூல்  PDF,  E  Book 

வடிவங்களில் இலவ=மொகக் கிரைடக்கும். 



அறிவியல்  தமிழ்த்தந்ரைத  ம#ரைவ  முஸ்த�ொ 

பெமய்நிகர்  அறிவியல்  தமிழிருக்ரைக,  ஒரு  ரூ�ொய் 

அறிவியல்  தமிழ்  அறக்கட்டரை!  ஆகிய  இரு 

அரைமப்புகளும் இந்த நூலின் பி�திகரை! அச்சிட 

சிறப்பு  நிதிரைய  ஒதுக்கீடு  பெ=ய்து  அந்த 

நிதிநிரைலக்கு ஏற்� முடிந்த அ!விற்கு அதிகமொன 

பி�திகரை!  அச்சிட்டு  இலவ=மொக  தமிழ் 

=மூகத்திற்கு வழங்கும்.

உங்களுக்கு  அச்சிட்ட  பி�திகள்  ரேதரைவபெயனில் 

மன்றத்ரைத  பெதொடர்புபெகொள்!வும் 

(appliedtamil@gmail.com).  உங்களுக்கு 

ரேதரைவப்�டும்  பி�திகரை!  Print  On  Demand 

முரைறயில்  நொங்கரே!  அச்சிட்டு,  அச்சிட  ஆகும் 

பெ=லரைவயும்  த�ொல்  பெ=லரைவயும்  மட்டுரேம 



பெ�ற்றுக்பெகொண்டு   உங்களுக்கு  நூல்கரை! 

வழங்குரேவொம்.  எந்த  சூழலிலும்  லொ�த்திற்கு 

இந்நூலகரை!  யொரும்  விற்�ரைன  பெ=ய்துவிடக் 

கூடொது  என்�தற்கொகவும்,  நூலின்  �குதிகரை!  - 

ஆசிரியர்களின் பெ�யர்கரை! - அவர்களுக்கு உரிய 

அங்கீகொ�த்ரைத  அகற்றரேவொ  மொற்றரேவொ  கூடொது 

என்�தற்கொகவும்  இவ்வரைகயொன  ஏற்�ொடு. 

"உழு�வனுக்ரேக நிலம் பெ=ொந்தம், எழுது�வனுக்ரேக 

எழுத்து  பெ=ொந்தம்".  "ஒருவர்  உருவொக்கிய 

�ரைடப்புகரை! மற்றவர் விற்று உண்�து அறமற்ற 

பெ=யல்" 

பெமய்நிகர் அறிவியல் தமிழிருக்ரைக  ,  ஒரு ரூ�ொய் 

அறிவியல்  தமிழ்  அறக்கட்டரை! 

25.12.2021
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